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* ও, মুনি কর্তৃক ইন্দ্রের ধনুর্ববাঁণ দান 
এবং মুনির'ন্বগে- গমন ২৭ 
১ ৯ কাল' আীরামচজ্দের নানা! 

ভ্রমণান্তুর পঞ্চবুটা বনে ভীহার 
বাথ ও লক্ষণ কভৃ ক সূর্পণখার 



হুচীপত্র। 

বিষয় পৃষ্ঠা । 
নাসিকাচ্ছেদন- এবং রামচজ্ৰ কতক: 
চনুর্দশ রাক্ষন বধ ১৯৭ 

খর দূষণের যুদ্ধে আগমন ১৩২, 
রাম পহ যুদ্ধে দূষগের ও খরের মৃত্যু ১৩৩ 
সীতা হরণ করিতে রাবণকেঃমারীচের 
নিষেধ ; ১৩৫ 

রাবণের প্রতিয়ারীচেরন্ুমান্্রণ। প্রদান১৩৭ 
১৩৮ রি মারীচের সবগরূপ ধারণ 

মায়ামৃণরূপধারী মারীচ বধ 
রাবণ কর্তৃক সীতা! হরণ ১৩৯ 
শ্রীরামচক্দরের বিলাপ ও সীতার 
অন্বেষণ | ১৪৫ 

জটায়ুর উদ্ধার ১৪৮ 
কবন্ধ এবং শবরীর স্বর্গে গঘন 

কিফিন্ধ্যাকাণ্ড। 
আীর।ম লক্ষণের দণ্ুকে ভ্রমণ ও তীহ্া- 
দিগকে দেখিয়া স্বত্ীবাদি বানরের 

র 

১৪৯ 

্ 

টি 

ঘরস্পর তর্ক বিতর্ক ১৫০ 

সুত্রীবের সহিত শীরাগের গিব্রতা 
. রন্ধন ও স্বুত্টীবের প্রাণ্ড সীতার ভূঁগণ 
শ্রীরামকে ্ত্যর্পন" রী. 

স্গ্রীবের সীন্বা' উদ্ধ।রাঙ্গীকার ১৫৪ 
বালিকে পানি সৃঞ্জীবকে, রাজ্যদানে 
রামের অঙ্গীকার এ 
বলির সহ যুদ্ধে সুুত্রীবের পরাভব ১৫৭ 
বলি বধ 
বালি কর্তৃক শ্রীরায়কে ভতস্দাঁ 
ররালির বিনয় 
বালির সওকাধ্য . 
ুত্ীবৈর রাজ্যপ্রাপ্ত ' ১৬৬ 
'শীতার শোকে রামের অন্ুভার্প,' ১৬৭, 
সীতার উদ্ধারের জন্ত হুত্রীবে। প্রতি 
তাড়ন! ১৬৮ 

ীবেরসহিতবকমধেরকখোিকগন ৯ ১৭১ 

১৬০ 
১৬২ | 
১৬৩ 
এ 

জি সপপাশিট আপি সত হনব জিপ 

' প্রেরণ » 

1/৯ 

বিষয়, পৃষ্ঠা। 
স্থগ্জীবের কটক সঞ্চয় ১৭২ 
সীতাঅন্বেষণেচতুর্দিকে বানর প্রেম্বণ ১৭৬ 
পশ্চিমদিকে, সাতা"*অন্থেষণেবানর-.. 
গণের প্রেরণ ১৭৭ . 

উত্তরদিকে সীতা! অন্বেষণে বাঁনরগণের 
১৭৮, 

পূ্বব উত্তর পশ্চিমদিকে লীতার উদ্দেশ 
.ন। হত্ন বার্তা ১৮১ 
আরামের গুণ কখন : ১৮২, 
দক্ষিণে পাঁতালে.সীতর অন্েষণ 
বৈফল্য ব্বিরণ ১৮০ 

সীতা 'অন্বেষণার্থ অল্লদ, হনুমানাদির 
মন্ত্রণা ৬৮৩৩ ' 

হনুমান কক আরামের বার্ড। কথন, 
তি বৃান্ত কথনে সম্পাতির 
পক্ষলাভ, সম্পাতি করতঃ অণোক- 

বনে স্টতার উদ্দেশ কথন ও বানর-, 
দিগের সাগুর পার [রার্ধে মন্ত্রণা . ১১১৮৮ 

স্রন্নর 

| বাখরগণের সাগরপার হওনের কথোপ- 

কথন ১১7, 

জান্দুবান ক ক হনুমানের জন্ম বৃত্ত 

কথন ১৯৭ 

হনুমানের সাগর লঙ্ঘানোদোগ ১৯৯ 

হনুম।নের লঙ্কায় যাত্রা "৯২০৭ 

| সুরস! সাঁপিশী কতু ক হনুমানের পথ 

বা কৰণ ২০৯ 

হনুম[নে রশলঙ্কায় প্রবেশ ও উত্লচগ্ডার 

সহত, হণুয়ানের সামু এবং উগ্র- 
চু লঙ্কা ত্যাগ করিয়! কৈলাসে, 

গ্রমন করেন ২০৫ 
হনুমান করৃকি,দীতার অন্বেষণ ২০৭ 
'অশোঝবনে স্লীতাদেবীর নিকটে 
রাবপের গমন ২০৮ 



1/* . ১34০৯ 

বিষয় পৃষ্ঠ] 1” |. বিপয়: পৃষ্ঠা | 
ত্রিজটার দুঃন্বপ্ন দর্শন & শীতাঁদেবীর;  [ বানরগণ কর্তৃক লঙ্কার ঘ।র-রক্ষা কর- 
সহিত"হমূমীনের কখোপফথম. ২১ ১০ 1 *গ্নের' নিয়, ৪২৪৮ 
হনুমান রাগের. নিকটে, পরিচ্য়ংদেয়" দেবগণের আনন্দ*ও. হরপার্ববতীর"" 
ও বিভীষণ রাঁদণকে হিত বুঝ ঝর ১৬৮ ; কোন্দল: ২৫১. 

হদূমান কুক লক্কাদগ্ ॥ ২৯৯ | অঙ্গদ প্া়বাধ, এঁ 
হনুমানের সীতার শবিকটে পুনর- র্বণেরণ্ষুকুট লইয়া অঈদের শ্রীরাম. 
গমন ২২০ ; চন্দ্রের মিকট'গীম্স: ২৫১৯ 

শ্বীরামের নিকটে হনুমানের প্ুনরব্বার 
“ আগমন 
-ীতার উদ্দেশ হওয়াতে .বাঁনরগণের 

আনন্দ ও. শ্রীর।মসহ সঞুদ্রতীরে 
বাস 

'বিভীষঘণের কৈলাসে' গঠন, 
বিভীষণের সহিত রামচন্দ্র শ' ত্রত] ২২৩২ 
নল কর্তৃৰ সাগর বঙ্গ 

, নলের উপর হ্নুম।নের ক্রেধি ও 
.»জ্রীরাম.কর্তৃক সান্তনা 
বানরৈন্য লহ শ্ীরামের লব 
প্রবেশ 

গ্রস্থকারের গ্রাথনা ' 

শ্লঙ্ক ক । 

শুক'সারণ কৃত্তুক টৈন্ঠাদ দর্শন ও 
রাবণের নিফট তদার্ভ কখন, 

শুক"মারণের কটন চর্চিয়। গমন 
শুক সারণ কত ক ্রীরামের প্রশংসা, 

এ অতিকায়ািচারি পুজ্জ্রর মৃত্যু শুনিয়া 
শুক সাধণের শ্রাতি রাবণের ৫ুকাপ ২৪২. 

ও কটকের কথ। কহছন * 

কটক চ্চিতে শার্দলর গয়র্ণ 
স্রীরামের মহাত্্য বর্ণন 
মায়ামুণ্ড' দর্শন . 
মায়ামুণ্ড দশনে-সীভার বিলাপ 
নিকষ। কতু ক রাবণের গ্রন্ছিউপ- 
দেশ 

1 রাম্র সহিত*ন্ঙ্গদের কথোপকথন ২৬০ 
২২১ 'ইন্্রজিতেরংযুদ্ধে শীরাম লক্মবণের 

২৬১ নাগপাখে বন্ধন 

আরাম লক্ষণের নগপাশ হইতে 
২২৪ ; মুঞ্ি- ও ২৬২. 
২২৮ ? ধুত্রা্ষের ঘুদ্ধ ও পত্তন, ২৭০ 

[স্মকম্পনের যুদ্ধ ও পতন , এ 
২৩৪ , বজনুঃষ্ট্ের ধুঁজ ও পতন ২৭১ 

৷ প্রান্তের ঘুদ্ধ ও পতৃন ২৭৪ 
২৩৫ : রাবণের প্রথম দিবস যুদ্ধে গমন ২৭৫ 

| রাবণের প্র দ্রিবস যুদ্ধ, ৮ ২৭৭ 
২৩৬ | কুস্তকণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের 
২৩৮1 সহিত কখৌপকথন ২৮১ 

কুম্তকর্ণের যুন্ধও মূ ২৮৫ 
 কুম্তকর্ণের মৃত্যু শ্রবণে রঁবণের, 

ৰ রে।দন ২৯২ 
তিশিরা, ৪দবান্তক,,নরান্তক, মহোদর 

২৩৯ ৷ ও ম্ভাপুশের যুদ্ধ ও ত্য. ২৯৪ 
তিকায়ের যুারন্ত ২৯৬. 

ৰ ডগা যুদ্ধ ও .মৃত্যু ২৯৭. 

'রাবশের রোদন . ৩০০ 

' ২৪৩ | রাবণের নিকট ইন্্রজিতের দ্বিতীয়বার 
২৪৪ | “যুদ্ধে যাইবার শনুমতি গ্রহণ, ' ৩০১. 
২৪৫ 'ইন্্রসিতেরু দ্বিতীয়র।র যুদ্ধে. 
২৪৬ | গযনোর্টেযাগ ৩৭২: 
“,* | ইন্দ্রীজিতের্ দ্িতীয়ধার যুদ্ধে গুমন ৬০৪ 
২৪৭ | গন্ধ ্ বু হনুমানের যাত্রা ৩০৮ 

সত $ 



শগুটীপন্র। 
পরস্পর 

সানা পাপন পপি সিপাস্পিস্পি 

ধিষুয় পৃষ্ঠা! 
হনুমান কর্তক ওষধ আনয়ন ও শ্রীরাম . 

লক্ষ্মণ ও বানরগণের প্রাণদা্ট ৩২৯: 
লঙ্কীর দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া শ্রীরামের , 

মন্ত্রণা ও লঙ্কাদগ্ধ করিতে অনুমতি ৩১০ 
কুম্ত ও নিকুন্তাঁদির যুদ্ধ ও পতন” +৩১২ 
মকরাক্ষের যুদ্ধ ও পতন”, 

তরণীসেনের যুদ্ধ ও পতন” 
বীরবাহু ধুআঁক্ষ' এবং ভস্মলোচনের 
যুদ্ধে গমন ও পতন +. 
ইক্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গন 
মারাসীতা বধ এবং ,ইন্রজিতের . 
পতন 

ইত্রজিতের মরণে দেবগণাঁদির 
আনন্দ ৩৪৮ 

ইন্জিতের মুছ্্য শুনিয়। নিসার 
আনন্দ 

ইন্রজিতের খুদ্ধে লক্ষাণের অন্্ষত হও- 
যাতে সবে কর্তৃক ওষধ প্রদান ৩৪১ 

ইন্দ্রজিতের মৃত্য শ্রবণে মন্দোদরীর' 
বিলাপ ্ 

রাবণের যুদ্ধে গন ও লব্ষমণের , 

৩২৩ 

২০২৮ 

এ 

শভশেল ৩৫১ 
হনুমানের গন্ধমাঁঘন পর্বতে যব 
আ্ুীনয়নে গমন ৩৫৫ 

শু 

হনুমানের গন্ধমাদন, পর্বত আনয়ন .ও 
লম্মমণের গ্রাশদান' ৩৫৮ 

ূ্্যদেবের মুক্তি" ৩৬৫ 
মহীরাবণের পালা ৩৬৬ 
সহনরাবণ মায়ীযুদ্ধ দারা প্রীকম, 
“লক্মমণকে হরণ করে 
শ্রীরাম লক্ষ্মণের অন্বেষণে হনুমানের 
পাতালপুব্ে.গমন ৩৭২ 

অহীরাষণ বৃধ ৩৭৫ 
অহিররণ বধ ৬৭৭ 
রাবণের তৃতীয় দিবস যুদ্ধে আগমন* ৩৭৮ 

১৩১৮, 

টিইর্হা ররর 
বিষয় , পৃষ্ঠা । 

শ্রীরামের সহিত রাবর্ধের | 
যুন্ধারন্ত ও ৩৮০ 

মতান্তরে দি অন্িকরি স্মরণ, " 
করেন ১৩৮৫ 

রাবশৈর গবে অভয় সম্তষ্ট হইয়া ৮” 
অভয় দান দেশ ৃ | ' ৩৮৬ 

র/বণ বধের মিমিত্ত ব্রহ্গা বর্তৃ ক 
রোধন ও যষ্ট্যাদি কল্লারস্ত ৩৮৭ 

জ্রীরামচক্দ্রের:ছুর্গোৎ্সব ৩৮৮ 
নবমী; পু] ঞ 
ৃ নীলপদ্ধা জানযনের মন্ত্রণা। এ 

ভ্রীরামচন্দ্র দেব্টীকে স্ব/করেন ৩৮৯ 
দেবী এক পদ্ম হরণ করেন এ 

" পুনর্ববার' শ্ীরামচন্ত্ু ঝালিকার প্রতি 
স্ততি কাযেন ৃ ২৩৯৩ 

রামের স্ততিবাঁক্য ৩৯১ দেবার প্রতি 
| গ্্ীরামের দেবীর প্রতিনিবেদনে , এ 

শীরামের ,দেবীর নিকটে বর 
ূ যাঁচঞা 2 ৩৯২ 
। রাবণ বধের ভম্থয রাগের গ্রতি' 
ৃ দেবার অ:দেশ এ 

রাবণ্ণের ভগবতা ত্যাগ নিখিত্ত হনুমান 
কর্ত্ ক চণ্ডা হৃশুদ্ধ ৩৯৩ 

ৰ রাবণ বধ তরী 
বিভীষণের মদন. ৪০০ 
মব্দোদরীর রোদন 8০১ 
বিভীবণ্টে অভিষেক ৪০৩, 
মীতার' পনীক্ষা' ৪০৪ 
আীরামচন্দ্রেৰ দেশে গণন ৪১৩ 
শীরমিচন্দ্রের শিবপূজান্তরস্ভরদাজা- 
শ্রেমে গমন 8১৪ 

(“কেকেয়ীর সহিত রামের কখা ৪২১ 
শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক * "৪২২ 
আরাম রাজা হ৪নান্তর দেবকন্যার্দির . 
কল্যাণার্থ আ গম ৪২৫ 



" শীজ কচ্ছপের নত ও গরুড় পবশেন 

, রীরণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ 

রঃ ্ হুচীপত্র | 

এ শুষ্ঠা। | | 
শি বক্ষঃস্থলৎবিদীর্ণ অস্থি 

" মধ্যে রামনাষ ৭ খিত দর্শন 

হনুমীন্রে অন্ন ভোজন*ও বিভ্বীষণাঁ 
দেশে গমন ৭ ২ 88৪২৭ 

স্ 

১. 

উত্তরাকাও।£,? 

লক্ষ্মণ কর্তৃক চতুর্দশ বৎসরের ফল * 

আনয়ন ও রাঁক্ষলদিগের উৎপত্তি রি, 

যুদ্ধ ৪৩৪ 

কুবের, রাখব ও 'ছত+তাদির (ববরণ 8৪৯ 
৪৪৭ 

বেদবর্তীর উপাখ্যাম, ++ ৪৪৯* 
মরু যজ্ঞ বৃত্তাস্ত , 4৪৫০ 

র।বণের অনরণ্য রাজার মৃহিত যুদ্ধ ৪৫১ 
কা্তবীর্ধ্যার্ভুনের সহিত রাবণের 

যুদ্ধ ৪৫২ 
কররী ধ্য্ুনের কামগার হইতে 
রাবণের মুক্তি 8৪৫৫ 

বালি রাবণের যুদ্ধ ৪৫৬ 
যম রাবণের যুদ্ধ ৪৫৮ 
'রাবৃণের পাতালপুরী জিনিতে গমন 
ও বল্লি প্রসৃতির সহিত যুন্ধ ৪৬৩' 
রাবণের ঈহিত মাঙ্কাতারুযুদ্দধ ৪৬৭ 
রাঁকণের চন্দ্রজিনিতে চন্দ্রলোকে *. 
গমন ৮১,৪৬৮ 

রাঁবণের কুশদ্বীপে গমন ও সি 

সাঁহত যুদ্ধ " রঃ 

রম্তাবতী হরণ ॥ + 
স্্পণখার বিধবার বিবরণ 
নি ্ব্গ জিনিতে গমন 

রঙ ঘ. তে 

রঃ 
০28৭৩ 

পু 

শিখি 

/বিষয় ৃ | 
হনুমানের জন্মকুথা ৪৮৪ 

ব্রহ্ম ক্তৃষ্টি রমবেন গঠন ও তন্মধ্যে 
আ্ীরামু সীতার কেলী ৮8৮৬ 

সীতার বনব।ল ৪৮৯ 
সোগুরধ্সটুত। নিন্ীণ ' ৪৯৩ 
কুন্ধুর ৪ সম্গরীর কা * * ৪৯৪ 

। লবণ বধ ** "  * ৪৯৭ 
৷ বিপ্রপুজের অকালম্ৃত€.ও শুদ্রু পন্থী 
৭ ছেঈীন * এ ৫০২, 

* গৃিনী পেচকের ছন্ৰ বৃতাস্ত ৫০৪ 

শীর(মের অগন্ত্যমুনির বাটাতে গ্রমন ৫০৬ 
দগুধরারণ্যের ৰত্তান্ত ৫০৭ 
ইল, রাজার উপাখ্য'ন ৫০৯ 
অশ্বমেধ যজ্জারস্ত ৪ ৫১২ 
লব ও কুশের সহিত যুদ্দে্পক্রন্ 
ভরত ও লম্মমণের পত্তন ৫১১৬ 

লব ও কুশের সহিত শ্রীরা 'মের যুদ্ধ ৫২৫ 
আন[মের বিপ ৫২৯ 
লব ও কু্শর যুদ্ধ আরামচন্দ্রের 
পরাজযু ও মুস্ছ ৫২৩৮ 

বাল্মাকির মহিত লব ও কুশের 
শীরামের নিকট গমন,ও লব কুশ 
কর্ভূক রামায়ণ গান ৫৩৩ 

সীতাদেরীর পাতাল প্রবেশ , ৫৩৭ 
লব কুশ্রে রোদন * ৫৩৯ 
শীরামের খেদ ৫8১ 
ক্কয় দেশে ভরত কর্তক তিন কোটি 

গন্ধর্র্ব বধ ও শ্রীরামাদির অই 
পুজের বাজ্তা হওন বিবরণ “ . ৫৪২ 

অযোধ্যায় কালপুরুষের আগমন ও 
লক্ঘণ বর্জন ' ৫৪৩ 

৪৭৪" ৪ শ্রীরাম ভুরত ও ক ্া্নরোহণ ৪৭ 

টপ সমাণ্ড। . রঃ ৭ 

ঙ 



সচিত্র 

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ | 
আদিকাণ্ড। 
ক 5 ৬ 

বামং লক্ষণপূর্ববরং বঘৃবরং গ্রীতাপতি' স্ুন্দরং | |] 
পট গু 

কাকুতস্থং করুপাময়ং গুণনিপিং বিপ্রঙ্চিয়ং দার্ষিকং | 

রাজ্ে্সং সতানত্ধীং দশরথতলম* হ্যামনং খো শ্মূর্থিং | " 

বন্দে লোকাভিরামং বথুকুলতিলক* রাখবং গা ঃ 

দক্ষিণে লগ্ৰণধবনদী বামতোপ্জানকী শুভ 1 ৭ রি 

পুবন্ঠে মরুতি ্ ত্বং নমামি রঘুত্ত মং 

বামায় বামচন্জায় রামৃতপ্রাঙ বধেধলে। ৫ 

রঘুনাখায় প্যুথাষ সীতায়া: পয নম | 
ছ 

নারায়ণের চারি অংশে একাশ বিবরণ |. 
গোলোক বৈকুণ পুরী সবার উপর ।. 

লক্গনীনহ তথা আছেন গদাধর,। 
তথায় অদ্ভুত বুক্ষ দেখিতে সলর | 
য্যা,চাই তাহা"পাই নাম কল্পতরু | 
দির! নিশি সদ! চন্দ্র সুষ্যের গ্রকাশ । 
তার ভলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস ॥ 

নেতপাট সিংহীর্সম় উপরেতে তুলি । 
বীরাসনে বয়িয়া আছেন বনমালী.॥ 
মনে মনে প্রুভূর হইল অভিলাষ | 
এফ অংশ্ চারি অংশে ইইতে প্রকাশ ॥ 
'্রীরাম ভরত আর শ্বক্রত্থ লক্ষণ । * 
'এক অংশে চারি অংশ হৈল! নারায়ণ ॥ 
পল্মীমূর্তি সীতাদেবী বৃসেছেন ঝুমে। 
ব্ণছত্র ধরেছেন লক্ষণ কটীরামে ॥ 
চামর“দুলান ডাঁরে রতশক্স ) ০. 
যোড়হাতে -স্তধ করে -পেবল নন্দন ॥ 

এইকূপে বৈকুণ্টে আছেন গদাধর 

হেনকালে চলিল! নারদ মুনিবর ॥ 
বীণাধন্ত্র হাতে করি হরিগুগ'গান | 
উত্তরিলা গিয়। মুনি প্রভু বিমান 
রূপ দেখি বিহ্বল নারুদ চান ধীরে. 
বসন তিতিল তার নয়নের নীরে ॥ 
'হ্কেন রূপ কেন ধরিলেন নারায়ণ । 

| ইহ। জিজ্ঞ$সিব গিয়া যথা পঞ্চানন ॥ 
| ভাবি উত্ত বর্তমান শিব ভাল জানে । 

এ কথা, “কন্ছিব গিয়। মহেশের স্থানে ॥ 
এতেক ভাবিয়া যাত্রা করেস্মুনিবন্ধ ৭ . 

| উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রক্জার গোচর ॥ 
[বিধাতাকে লক্বে যান বৈলাসপিখরে 1. 

শিবকে বন্দিয়া পারে বন্দিরা দুগধরে ॥. 
| নিরখিনা ছু ইন্জলে ভূ, মহেশ. 
( ছিজ্ঞান। করেন ডষে উীদের,টখাচনী 1. 



দু নর নি সা রি পাপা পাপা তাস বি সস খর এপি ৬ পি তি তা 

- কহ ব্রহ্ধা, কহ হে নারদ তপোধন। ও 
হে আনন্দিত অগ্য দেখি কি কারণ ॥ 

''বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ । 
. দখিলাফ গৌলকে অপূর্ধব জগক্লাথ ॥ . 

দেখিতাম.পুর্বেষেতে কেবল নারায়ণ । 
চারি অংশ দেখিলাম কিসের কারণ ॥ 
ব্রহ্মবাক্য শুনিয়। কৃহেন কৃত্তিবাস 
সেই রূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥ 
যে রূপে আছেম হরি খোল ভিতর! . 

, জন্ম নিতে আছে ঘাঁটি সহত্র বৎসর ॥ 
“ রাবণ রাক্ষদ হবে পৃথিবী মগুলে 1. 
তাহারে বধিতে.জন্ম লবেন ভুতলে । 
ঘশরথ ঘরে জন্মিউ্বন 'চারিজন,। 

, শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রথন । 

এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হৈ়্ী। 
তিন. গর্ভে জম্মিবেন শুঁভক্ষণ পাইয়া ॥ 
জানকী সহিত রাম লইয়! লক্ষ্মণ । 

. পিতৃসত্য পালনার্থ যাইবেন বন ॥ 
সীত। উদ্ধারিবে রাম মারিয়া রারণ। 

, শর ক্রুশ নামে হবে ঠীতারে নন্দন ॥ 
মনুষ্য “৫ম! হত্যা আদি যত পাঁপ করে 1 
একবার রামনামে নর্ব পাপে তরে ॥ 
মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম লয়। 
নংযারসমুদ্র তার বসপদ্দ,হয় ॥ 

হাসিয়ে'বলেন ব্রদ্ধা, শুন ব্রিলোচন। 
পৃথিবীতে ছেনপাঁপী আছে কোন জন ॥ 
ধুঙ্জাট বল্লেন মম বাক্যে দেহ মন | 

' অধ্যপথে মহাপীপী আছে এক জথ ॥ 
. তারে গিয়া পামনাম দেহ একবান্স ৷ 
তবে সে মিতান্ত মুক্ত হইবে,সংসার ॥ 
বিধাত। নারদ-ডারা তাবেন চুজন | 

: পৃথিবীতে মহাপাক্সী:আঙ্ছে সে কেমন |. 
. চ্যবুন কুমির পু দাম রস্থাকরি। . 
- ঘন্যরৃতি করে-উপই ধমের ভিতিয় ॥ -. 
বনিরিঞি, নারদ হে সঙ্গী হইয়া'| . 
(পাক কাছে দই ফিসিল “জাসিলি। 

; ই | বাসারগ |, 
ক পাশা ৩ পিপি ৬০ রি শরির রানী তি বাবে চা 

বিধাতার মায়। হৈল রড়াকর প্রতি 1. 
সেই দিনে সেই পথে কারো নাহি গতি ॥ 

'উচ্চর্ক্ষে চিড়িয়া সে চতুদ্ধিকে চায় | 

্রক্মা। নারদেরে পথে দেখিবারে পীয় ॥ 
ভাবে মুনি রত্বাকর লুকাইয়! বনে । 
সম্গ্যাসী এ্াারিয় বস্তু লইৰ এক্ষণে ॥ 
বিধাতা, নারদ,লেই প্রথতে বইতে । 

। লোহার মুদগর*তোলে ব্রহ্ষারে বধিতে ॥ 
্রক্মার মায়াতে তার মুদ্টুর না চলে । 

| মায়ায় মুদর্ঠার বদ্ধ তার করতলে ॥ 
না পারে মারিতে দস্থ্য ভাঁবে মনে মন । 
ত্রক্মা,জিজ্ঞাসেন বাপু তুমি কোন জন ॥ 
রত্বাকর বুলে তুমি না চিন আমারে । 

লইব তোমার বস্ত্র মারিয়া তোমারে ॥ 

' ব্রহ্মা বলে মোরে মারি কত পাবে ধন। 
'কিগ্াছ যত পাঁপ কহিব এখন ॥ 
শৃত শত্রু মারিলে,যতেক পাপ হয় । 
এক গে। বধিলে ভত পাপের -উদয় ॥ 
এক শজ বেনু বধ যেই জন করে । 
তত পাপশ্হয় যদি এক নারী মারে ॥ 

এক শত'নারী হত্যা করে যেই জন। 
তত পাপু হয় এক মারিলে ব্রাঙ্গণ ॥ 
এক শত ত্রন্গবধে যত পাপোদয় । 
এক ব্রন্ষচারী বধে. তত পাঁপ হর ॥ 

্রহ্মচারি মারিলে পাতক হয় রাশি । সে ০০ ০ পপ পপ. পপ সপ” পপ পপ সপ পপ 

সষ্থ্যা নাই যত পাপ মারিলে সন্স্যাসী ॥ 
যেই পথ দিয় গৃতি করেন সন্ন্যাসী । 
আড়ে দীর্ঘ, চারি ক্রোশ সম. পুরী কাণী ॥ 
সে পাপ করিতে.যদি'তব থাকে মন। 
করছ এ সব পাপ কহিন্তু এখন'॥. *. 
শুনিয়া*কহিল দহ্া-রত্রাকর হাসি! .. 
,মারিয়াছি তোমা হেন কতেক লক্গ্যাসী ॥ 

1: ব্রজ্মা বলিলেন যিনা ছাড়িতব মোয়ে।, 
ভাল স্থল দৈথিয়) হে ধধহ:আম্মান্তর 7. 
যথা কীর্ট পতঙ্গাদি পিপীলিকা! গন্ধে 
লোভে'না আইসে মৃত খাইিছুত-আনম্দে-। 



ৃ আদিকাণড। 

,মারিয়। দণ্ডের বাড়ি পাড়িবা ভূমিতে | ' যখন বালক ছেলা নাছিল যৌবন। 
পিপীলিকা মরিবেক আম্মর চাপেতে ॥ . বহু ছুঃংখ করি তধ করেছি পাঙ্গন &' " 
্রহ্মা বলিলেন পাপ কর কারু লাগি। .* ; যত করিয়াছি পাপ আপনি দংসারে |" ? 
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগি ॥ সে সব পাপের ভাগ ন। লাঞ্চে তোকে ॥ 
মুনি বলে আর্মি যত লয়ে যাই ধন. [*এবে পির্তা হইয়াছ-পুত্র তুল্য আদ্ি।. 
মাত! পিতা পত্তী আম্মি খাই চারি জন ॥ | কোন রূপে আমারে পুিবে নিত্য ভুমি ॥ 
যৈব| ফিছু' বেছি ঝিনি খাই চারিঞ্জনে |. মনুষ্য মারিতে ভোম!, ধলে কোন জন । 
আমার পাপের ভাগী দকলে এক্ষণে ॥" : তোমার পঁপের ভাগী হব'কি কারণ ॥" 
শুনিয়া হাসিয়া ব্রন কহিলেন তবে। এ] শুনিয়। বাপের বাক্য হেট মাঁথা করে। 
তোমার পাপের্র ভাগী.তার| কেন:হুবে ॥ ; ফান্দিতে২ কহে-মায়ের গোচরে ॥ 
সঃ বত পাপ আপনার কায়। সত ক্লরি আমারে গ্রে! কহিবা৷ জননী। 
_আপনি:করিলে পাপ আ্নাপনার লয় আমার পাপের ভাগ্টী ইটা, আপনি ॥ 

জিজ্ঞাস! করিয়া তুমি আইস নিশ্ঠয় | জননী কহিছেকুদ্ধী হয়া অপার । * 
তোমার পাপের ভাগী তার! যদি হয় ॥ : এক দিবসের ধার কে শোষে আমার ॥ 
নিতান্ত আমারে বব কর তবে তুমি । দশ মার্স গর্ভে.ধরি, পুঁষেছি তোমায় ॥ 
এই: বৃক্ষতর্লোতে বসিয়া থাকি আমি ॥ | তব তব কতপাপু পুজ্ব না লাগে আমায় ॥ 
হরিন বিষাদে মুনি লাগিল ভাবিতে। « । “ঘা মায়ের বাক্য মাথা: হেট কেল। 
বলে বুঝি'এই যুক্তি কর পুলাইতে ॥ | পরী নিকটে গিয়া সকল কহিল ॥ 
ব্রহ্ম বলে সন্তা করি না পালাব আমি | ্ জিজ্ঞাসি তোমারে প্রিয়ে সত্য করি কও । 
মাঁতাকে পিতাকে হ্ধায়ে আইস তুমি॥ | আমার:পাপের-ভীগ্মী হও কি না হও ॥" 
[তপরে মায় মুনি কিরি কিরি চার |. র শুনিয়! স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী . 

ভাবে বুঝি ভাঁড়াইয়া স্ঘ্যাশী পালায় ॥ ূ নিবেদন করি প্রভু শুন গুণমণি ॥ 
প্রথমে পিতার কাছে করে নিবেদন | বিধাতা করিছে মোরে অর্দীঙ্গের ভারি । 

“মাপিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ অন্য পাঁপ নিতে পারি .এই পপ নারি, ॥. 
রঃ | 2. খন করিলা' তুমি আমারে গ্রহণ | 
৭ ক্সামনামে রত্বাকরের পাপক্ষয়ণ, সর্ধবদ! কাঁরব। মু রক্ষণ পোষণ ॥ 

মনুষ্য মারিয়া আমি আনি যত ধূন। আত্ম বত পাপ পুণ্য ভাগ লাগে মোরে) 
মম পাপভান্মী তুমি হও এক জন-॥ . পোণার্ধেম্পাপ ভাগ না৷ লাগে আমারে ॥. 
পুত্রের বচন শুনি কুপিল চ্যরন। , মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল €তাছায় ।. 
হেন কথ) তোমায় বলিল ফৌঁম জন" ॥ এই ম্ান্্র জনি তৃমি পালিরা আমায় ॥.. 
৫কানশাস্তে শুনিয়াছ.কে কহে তোখারে। ; গুনিয়। ভার্ব্যার কথ! রক্বীকর,ডরে 1! রং 
পুহ্রকৃত পাপ কিব! লাগিবৈপিতারে ॥ ,| কেমনৈ তিরিব জামি এ পপ সাথরে ॥' 
অুঙ্ঞান বালক" তোরে কি কহিবক্ষ্ ॥ ) ডূবিমু-পাপেতে মম রি হইক্ষে গতি । . 
কু পিতা পুক্ধ হয় পুজু হুয় পিডী।॥ . বন্দিতে লাগিল সনি প্রতি ছুকফকতি ॥ 
যখন বালক দিপা পিভী ছিচ্ু'আঁঘি। , | লোহার মুগ্ার নি অয় মারিয়া |... 
এখববালঝাজাগি শিতা হৈপাকুর্ি॥ . | পড়িন তৃমিতে সুজি অডেডন হৈ ॥ : 



্ 

উঠি! মুনির গুতা বিল অন্তরে ৰ 
সেই:মহাজন যদি মোরে কৃপা করে |. 

“ইহা ভাবি উভয়ের সন্নিবানে গিয়।। 
কহিল ভ্রঙ্মার পায় দগ্ডৰ হৈয়া ॥ *, 

বামাধণ । ও 
২ পি পাসিতঠ 7 সস ঠাঁগ। সপ প্টালিল এপ পটল ছি লস সি সি লে তি তত একি পাও এ পি পা আত এরি পি পি 

বছুক্ণৈ! রত্বীকর কাঁর অনুমান | 
বলিল অনেক কষ্টে মরা কাষ্ঠখান ॥ 
'মর! মর! বলিতে আইল র্লামনাম। 
পাইল সুকল পাঁপে মুনি পরিত্রাণ 

একে জিজ্ঞাসিত আমি সবাঁকাঁরে । * ২ তুলারাশি যেমন অগ্রিতে ভম্ম হয়। 
মম পাপ ভাগী কেহ নাঁহিক সংসারে . 
আপনি করিয়া! কৃপা! দিল! দিব্যঙ্ঞান ূ 
এ দকল পাঁপে কিসে হব পা্িভ্রাণ ॥ 
কহিলেন পিতার্সছ মুনির কুরে | 

* তৃমি স্নান করিরু! আইস-সরোবরে ॥ 
' শুনিয়া চলিল মুনি সরোবর পাড়ে 3 
তার.দৃষ্টিমত্র। জল*ভ্স হৈয়। উড়ে ॥ 
কক স্থলে মরে মীন মকর কুস্তার। 

' কহিল ত্ুহ্ষার কাছে ন] পাইয়া নার ॥ 
* ছিল যে.অগাধ জল 'এই মরোবতে 
মম দৃষ্টিমাত্রে জল নহ্িল অক্তঞরে। 

নিয় কহেন ব্রহ্ম রর উাপোধানে | 
: হইয়ুছে পুর্ণ পাপ তন্সিব কেমনে ॥ 
কমগুদু জল ছিল দিলেন মাথ।য়ত। 

, মঙ্থামন্ত্ মুনি তারে কহিত্বাজ্রে বায় ॥ 
নিকটে জসেয়া ব্রহ্মা কহে তার কর্ণে 
একবার রাম নাম বল রে বদ ॥ 

পাপে জড় ডিহ্ব! রাম বলিতে না পাঁরে | 
কহিল আমার মুখে-ও কথ! না স্ক)রে ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্ষার বড় চিন্তা হৈল মনে |] . 
উচ্চারিবে রাঁমনা্গ এ মুখে কেমনে । 

' মকার করিলে আগ্রে রা করিলে শেবে? 
'তবে ব। পাপীন্ন মুখে রামনীম 'আহিসে ॥ 
'ব্রহ্ম। বলিলেন তারে উপায় চিক্তিঘা। 
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি অলির়। ॥ 
শুনিয়া ্রন্ধার়' কথা বলে রত্বীকল্র | 
সৃত-মনুষ্যেরে ড়! ললে সব নর ॥ 
মড়া নয় মর! বলি জপ অবিশ্রায় | 

তবে মুখে তখাঁদ 'সরিবে রামনাম ॥ 
সুক্ষ কাঁষ্ঠ দেখিলেন বৃক্ষেক্* উপরে শ' 
মগুলি ঠারিয় ব্রহ্মা দেখান : তাহারে । 

একবার 'রায়নামে সর্ববপাঁপ দন ॥ 

মের শহিম। হমাশন্দেখি ক্্মা(র তরাস"। 
আঁদিকাণড গাইছৰ পণ্ডিত কৃন্তিবাস ॥ 

* জনা কর্ভুক রত্া করেরছ্বন্্রীকি নাম ও 

গু রামায়ণ রচলা করণে বরদান। 

বিশ্বত্রষ্টা নারদেরে কহেন বচন । 
যে কাছল মিথ্য। নূহ শিবের বচন ॥ 
রামনাম ভ্রন্ধা স্থানে পেয়ে হত্রাকর | 
সেই নাম জপে যাটি হাজার বৎসর ॥ 
এক ন।ম জপেো এক স্থানে একামনে | 

সর্পুঙ্গ খাইল বল্মাকের কীটগণে ॥ 
মস খাইয়া পি করিল সোসর । 

হইল কণ্টরু-কৃণ তাহার উপন্ধ 1 
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বল্সীকের গধ্যে মুনি রাননাম ডাকে ॥ 
ব্রহ্মার গুহ্র্ভ নাটি হাডার সদর | 
পুনঃ আইলেন ব্রন্মী ঘথ; ঘু'মিবর | 
সেখনে আসিয়া ব্রঙ্গা উরে চার। 
মনুষ্য নাহিক কিন্ত রামনাথিময় ॥ 

রামনাম*শুনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর | 
জানিল ইহার মধ্যে আছে মুনিবর ॥ 
আজ্ঞা করিলেন: ব্রহ্মা! ডাকি'পুরন্দরে | 
সাত দিন ৰুষ্তি কর পিগ্ডের উপরে ॥' 
বৃষ্টিতে ম্বত্তিকা গেল'গলিয়! সকল | 
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল ॥ : 
সৃষ্টিকর্তা করিলেন "তাহারে আহ্বান । 

পাইয়া: চৈতন্স মুনি উঠিয়া দাড়ান ॥ 
' ব্রহ্মারে কহিল মুমিকরিয়া প্রণাম |. 
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিঘ্া রামমাম'! 

ব্রহ্ম বন্ধল তৰ 'নাম রত্বাকর ছিল 1 
আজি হতে তব নাম বাঙ্গীকি,হইল ॥ 
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জা কাত 

বলীকেতে ছিল। যেই সেই এ বিধান 
সাতকাণু-কর গিয়া রাক্ষেরে পুরু) ॥ 
ঘেই রামনাম হৈতে হইল! পবিভ্র। * 
সেই ওুশ্ছি রচ গিয়। রামের চরিত্র, ॥ 
ঘোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্মা বিদ্যমান । 
কেমন হইবে গ্রন্থ কেমন পুরুধি ॥ ' 
কৈমন “কবিতা ছন্দ"আগ্রিশ্নণহি জানি । 
শুনিয়। বিধাতা তীয়ে কহিছেন বাণী ॥ 
সরম্বভী: খহি হবেন€৫তাগার জিহ্বাভে ।' 
হুইফে কবিতা রাশি তোমার মুখেতে ॥ 

শ্লেকচ্ছন্দ পুত।ণ করিবে তুম ঝাহা | 

জন্বিস| জ্ীরামচন্দ কক্ষিবেন তাহ ॥" 
এত বলি ত্রঙ্গ। গেল। আপন ভৰন | 

আদিকাণড গান কৃভবাস বিচকন ॥ 

নারদ কু নাঁগ।কিকে রাঁমামণের 

০ প্রকাশ | - 

এক দিন সে বাশ্লাকিশসযোবরকুলে |, 

রামনাম ঈসগেন বানয়। বুকসূলেশ ॥ 

ক্র জৌক্টা বিনা আছিল রকডালে। 
এক্স ব্যাব এ পক বির লেক নালে ॥ 
বিকাল ক ব্যাপক 
ব্যাকুল হইয়া গড় বাস্মীকির লোলে॥ 
রাঁমে ম্মার বলে নন কাঁণে দি দিয়] হ 
জীবহত। ? কৈপি' পপ সামি সা 
শৃ্গদয়ে মাধ়িলি পক্ষী বড়ই কুকম্মু। 
পাপিষ্ঠ নীরকি তুইঃনাহি কোন এ ॥ 
বিন। অপরার্ষে হিস করু পক্ষীজাতি 1 
বুঝিলাম তেনমার নরকে হবে স্থিতি ॥" 
এতেক বলিয়া মুণি শাপ দিল তাকে । 
এই শোকে এক ক্লক নিঃরিল মুখে ॥ 
€শ(ক হৈতে শ্লেকের*্হইল উপাদান । 
ম| নিষাদ বলিয়া তাহার উপ্দাখ্যান ॥ 
চারি পদ ছণ্ৰ*মুনি লির্সিলেন প$তে । 
“আপনি লিখিয়া, মূল না পরে বুঝিতে ॥ 
ভরদ্বা্জ শম্িখানে করিলা গমন 1 ১. 
গুরু শি্য বসিয়া.আছেন ছুই ক্টীন ॥ 

রা 'শুঙ্গারেত কালে 

৬৮০৮০ সত 

হাড। 

৩ ॥ 

রঃ 
রা 

ক. 
শত পাস সিউল নানি কিনি 

। পাঠাই দিল তথ নীরদেরে । 
বাল্গীকিরে উপদেশ করিবার তরে ॥ 
বেখানে বাল্লীকি মুনি ভাবেন বসিয়া । 
সেখানে নারদ মুমি উত্ভ রিল গিয়ী ॥ 
“নারিদে দেখিয়া, মুনি জন্মে উঠিল | 
দগুনৎ করিয়া আমন তীরে দিল ॥ 
দেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে। 
নদ কাররধ অর্থ বুঝাইল উ।রে ॥ 

রঃ এই শে্লোকছর্নদ তুমি কর যামায়ণ । 

ক [দেশ কহি জানি ভূমি মে ভাজন ॥ 
যখশে দশরথ হবে নরপতি । 

৭ বধিতে জঙ্ষিকেনত 'লক্ম্াপেতি ॥. 

রম লম্মৰণ লসার*ভ়ত শক্রন্্র | 

১৭ 

রা 

তে 

চিশ 

[৭ 

| 

1 [তন ? র্ডে ন্মিবেন এই চাদি জনন ॥ 

। জাভা দ্বা জন্ষিবেন জনকের ঘর । 

 ধনুভঙ্গপণে জার বিবাহ তৎপরে ॥ . 
. শি তাঁর অ জ্ঞায় নায় বাইবেন বন | 
। জঙ্গোত বাবেশ এর জানকী লক্ষ্মণ ॥ 
চীন হিয়া শব লজ কার রাবণ । 

 স্ৃহাল বেগ কথিবে : মিলন |. 
| (শা দণশয়। 17৭ দিব রাঙগ্যতার: | 

তার কানন [দিবে সাতার, উদ্ধার ॥ 
দশ মুও বিশ ডি সগয়া রন | 
আবাপ্যায় রা59। হইবেন নারায়ণ ॥ 
কহিবেন অঃ তা রাঝ দিসিজভ, | ' 
পুনরপি সীভাকে, বর্জিজবে মহাশয় ॥. 
| পঞ্চমাস গ প্তবতী দীতারে' গোপনে | 
। লঙ্ষমণ রাঁখিবে তারে তব তপোবনে ॥ 

,! কুশ লব নামে হরে সাতারধ্ঘন্দন | 

৷ উভষে শিখবে তুমি বেদ রামায়ণ ॥ 
৷ এগার সহশ্র বর্ধ পালিবেনটঞ্ষিতি |. 
,: পুজে রাজ্য দিয়। স্বর্গে করিতেন গতি ॥ 
| জন্ম ছহোতে কহিলাম স্্ শ্যরোহণ। | 

জিয়া করিবেন ইহা! গ্রন্থ নারায়ণ ॥ 
এত বলি শারদ গেলেন স্বর্গবাস 1- 
আ।দিকাগড গাইজোন পণিত কৃত্তিবাঁস ॥ 



চক্রবংশের কনান , 

' সাগর মস্থুনে চন্দ্র হইল উংপক্ন। 
হুইল চক্জের পুক্র বুধ অতি ধন্য ॥ * 
পুরুশুচ নামে, *হৈল তা [হার নন্দশ | 

তার গুত্র শতাবর্ত জানে সর্বজন ॥ 
স্বর্গ নামে ভীহার হইল এক হ্নৃত। 
হইল তাহার পুন্র শ্েতনামধুত ॥ 
নামেতে হইল শিমি তাহ।র নন্দন | 

“নিমিকে পগ্রশংসা,করে যত দেবগণ ॥ 
সকলে মিলিয়া তারু মথিদ শরীর | ** 
তাহরতে জন্মিল লু, সিথি নামে বীর ॥ 
সৈই বসাইল এই*মিহিলান্গর |": 

' বীরধ্বজ ,কুশধব্জ তাহার কোঙর ॥ 
' এ স্থষ্টি স্থজন করিয়াছে মুনিবরে 1 
কহিল লক্ষীর জন্ম জনকের.ঘরে"॥ 
কু্তিবাস পণ্ডিতের ববিত্ব শন্দর | 
চক্দ্রনুঃশ নচনা করিলা কবিবর ॥ 

সুখাবংশের উপাখ্যান ও * 
মা তার ০] 

আদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন | 
ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥. 
তিন পুজ হইল তনয়. এক জানি । 

। সকলে তাহার নাম রাখিল' কন্দিনী ॥ 

8 

জরতকাফ যুনিপুজে. সে নারদ আনি । 
আহারে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী ॥ 

সবে গায়'বাজাথ নারদ মুনি বেগু। 

' তাহাতে জম্মিল কন্যা নাম হৈলভানু ॥ 
' ভাহারে বিবাঙ্থ দিল জামদগ্র্য বরে । 
এক অংশে বিষ জম্মিলেন তীর ঘরে । 
ব্রহ্মার কাছেতে তার পড়িলের্ক বীজ | 
তাহাতে জশ্মিল পু নামেতে মরীচ॥ ৃ 
মরীচের নন্দন কশ্ঠপ নাম বরে'। 

তার পুন্ত সূর্য্য ইহা বিদিত 
সুর্যের হইল, পুক্র মনু না তার," 
সম্বেণ তাহার পুজ জে চমৎকার ॥ 

কাঙায়ণ। 
লি পদ টকিজ এক কি চা ৩০০ রি পি শসা লা লাস সপ পসরা গর 

প্রসন্ন তাহার পুত্র অতি দে সুঠাম । 
হইল তাহার পুজ্র যুবনাশ্ব নাম.॥ 
 গ্ুৰনাশ হেল রাজা অযোধ্যানগরে | 

গর 

আশি শট শা শিক চে 

বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘয়ে ॥ 
কালনিমি নামে কন্যা কন্দকরাজার। 
বিবাহ করিলি:যুবনাশ্ব গুণাধার ॥ 
বিবাহ রিল মাব্র'সপ্ত।ীষ.না করে! 
লজ্জা .ঘুচাইয়া'ধন্যা বলিল বাপেরে ॥ 

*বিশেষ.জানিয়া সে কন্দক মহীপত়ি ॥ 
, অভিশাপ করিলেক জাঁমাতার প্রতি. ॥ 
তপস্ক। রুরিয়া,যবে আইল ভূপতি | 
গ্রণভি.করিয়। দ্বিজে:মাগিল সস্ততি ॥ 

আশীর্বাদ কর মম হউক নন্দন | 
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে দ্বিজগণ ॥ 

৷ পত্রী সহ তোমার নাহিক দরশন | 

সং 

শি 

পপ ৯. পপ. পপ পপ ৬ সপ ৭২ সপ স্পা লতা 

কেয়নমে বলিব তব হইবে নন্দন ॥ 
এক যুক্তি কর রাজ] .ঘদি লয় মন । 
বজ্ঞজ কর.ত্বে.তব হইবে নন্দগ' ॥ 
বঙ্তজল করাই'ব! রাণীকে শুন । 
হইবে তৌমাঁর পুজ অতি বিচক্ষণ ॥ 
বজ্জ করি জল রাজা রাখে নিজ ঘরে । 
শয়ন কলিল রাক্তা খাটের উপরে ॥ 
ঘখন হইল রান্ডি দ্বিতীয় প্রহর 1 
জল আন বলি রাজাহইল 'কাতর ॥ 
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা আকুল হইল। 
পুংসবন জল ছিল মুখেতে ঢাঁলিল & 
প্রভাতে প্রকাশ,হৈল সূর্যের কিরণ। 
জল আন কলি ডাকে যতেক ব্রাঙ্মণ ॥ 

রাজ। বলে দ্বিজগণ ঝরি নিবেদন । 

৷ ব্রাত্রিকালে'জল আমি করেছি ভক্ষণ ॥' 
এ কথা শুনিয়া বলে.ঘত মহামতি | 

রাত্রিকালে জল খাইলে হবে গর্ভবতী ॥ 
| শ্বশুরের ল্মভিশাপ:তাহান্েে লিল |. 

₹সানে ॥." 

| 
হুবলাশখ মহারাজ। 

গর্ভ বে বৃদ্ষিল ॥ - | 

দশ মাঁস গা্ত পূর্ণ হইল রাজার । “ 
বাহির হইল পেট চিবিয়া 

কুষুর ॥ 



গালিজ্ঞান্। 

_নুগতি ত্যজ্িল প্রাণ পেয়ে নান| হাথ । 
ব্রহ্ম! আসি পুজ্র নাম রাগ্সিল মাক্ীতা ॥ 
অযৌধ্য।নগরে রাজা হইল মান্ধাতা | 

' সপ্তহ্বীপচ্মধ্িপতি পুণ্যশীল দাত! ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিব্ব স্ুগান। 
। আদিকাণ্ডে গান মান্ধাতার উপাৃ্ঘচান | 
| শৃর্যবংশ নির্বংশ' এবং অঘোধ্যায় " 

হারীগ্ছের বাঞ! হওন শান্ত | 

মাদ্ধাত'ক তনয় হইল মুচুকুন্দ। 
রঃ সমর পাইলে তাঠ হৃদয়ে ঠ ॥ 
॥ত তাহার তনয় নামে পৃথু নৃপবর 

' যার:রথচক্রে ছয় হইল: লিল ॥" 
ও র পুজ হইল ই-্ুকু নরপাতি। 
৯৮৪ নারদে কৈণ রথের সারথি ॥ 
শতাবর্ত নামে ভার হইল কুগার। 
আধ্্যাবন্ত নামে গজ তাহার ॥ 

ভরত ডাহা পুক্র অতি বলবান। 
যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ ॥ 
র্ ম্মল তাহার পুত্র নামেতে ভূর । 

খাণ্ড নামে তার পুত্র অতি ধনুদ্ধর ॥ 
(খণ্ডের হইন পুভ্র দণ্ড নাম ধরে। 

সব গ্রজ। কহিলেন রাজার গোচর। 

ঠতন পুল হেতু ছাড়ি অবোধ্যানগর ॥ 
এ কথা শুনিয়া! খাণ্ড বিবাদিত মন | 
পুজ্রের বিবাহ রাঁজী দ্রিল ততক্ষণ ॥ 
পরে পাঠাইল রাজা দণ্ডেরে কাননে | 
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে ॥ . 
(কানন মধ্যেতে গিয়া দণ্ড নৃপপব্র | 
'বসাইল দণ্ডারণ্য বলিয়া নগর ॥ 
(তাহীতে বসতি করে শুক্র মুনিবর | 
শিড়িবারে দণ্ড নিত্য যাঁয় তাঁর ঘর ॥ 
্ণকূ, দিন শুক্র গেল তপস্ঠা করিতে ), 
[হুনকালে দণ্ড রাজা গেলেন পড়িতে । 
শক্ত কন্যা অজ্জা যায় পুষ্প আহরণে 

পপ কামিনী কন্যা বলাৎকার করে ॥ 

[ও তারে বলেনমোরে তোধ আলিঙ্গনে | 

এটি ১ তে পি যর শিসদ পের ওিস্উপ আর স্পট জা 

অন্জ| বলে শুন রাজা কহি তবঠাই . 
পিভৃশিষা তুমিত সম্বন্ধে হও ভাই ॥ 
বিবাহ্ করিতে যদি লয় তব ম্ন। 
পিতৃ বিদ্যমানে তবে কর নিবেদন 
নজা বলে-এ কথায় স্থির নহৈ মন । 

পাছে বিয়া হবে আগে দেহ আলিঙ্গন | 
| গুরুকন্। বলি'রাজা না'করে বিচার | 

পুঙ্াবাটাকাতে তারে করে বলাৎকার'॥ 
প্রথম যুবক রাজা: যুবতী মিলন। 
নখাঘাতে রক্তপাত কৈল ততকন ॥ 
তপস্থ। করিয়। মুনি শুক্র আইল ঘরে। 
আসন সলিল অন্জ|.দিল চুশিব্নে॥ 
দিনান্তে অভুক্ত গুনি পৌড়ে কলেবর | . 
কন্যারে দেখিয়া,মুনি.কুপিত অন্তর॥ 
মুনি বলে অব্জ! কগ্। দেখি এ কেমন | 

( সর্ধাঙ্গেতে তে'মার শৃর্গারের লক্ষণ ॥ 
লক! ঘুচাইয়। বন্য! কহে উর পাশ। 
তব শিব্য দগুর়'জ! কৈন জাতি নাশ ॥, 
এই কথা শুনিয়। কুপিণ মুন্বর ৷ 
দগুক্ বলিয়! মুনি ডাঁকিস সত্তর ॥ .. 
পুথি কাখে করি দণ্ড আইসে পড়িবারে ॥ 
দেখিয়! কুপিম। মুশি কহিল তাহারে ॥ 
পড়াইর। তোমারে বে দিরাছি চেতন। 
তাহার দক্ষণা ভাল দিলে হে এখন ॥ 
এমত কুপুজ যার জনকে ব'শেতে'। 
শির্ববংশ হউক খাঁগুবাজ। এ দোৌনেতে ॥. . 
কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহৃখিষি। 
রাজ্যশুদ্ধ হইল সে দণ্ড ভন্মরাঁশি ॥ 
অযোধ্যাতে দণ্ড রাজা ত্যজিল জীবন । 
নির্বংশ. হইল 'ুর্য্যবংশের রাজন। 
অযোধ্যুতে হৈল রাজা বশিষ্ঠ : রা্মণ 
পুত্রের সমান করি পালে প্রজীণ ॥ 
মুনি বলে ' জগ তপ সব নট হৈল-। ৃ 
মিছা,রাজ্য করি মম জন্ম গোঁডাইল ॥ 
ধ্যান করি জানির্পেন বশিষ্ঠ প্রাঙ্গণ ।- 
হইবে অজ্ার এক উত্তম নদদন 1॥ 



৮ 

যেইকালে- অজ কন্ঠ খডুবনতী দ্বিল |" " 
,দপ্তরাজা বলাৎকার তখন করিল ॥ 
ধানে 'জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্র প্রতি । 
শী পাঠাইয়। দেহ রাজা হবে? নাতি 
তথ্য জানি শুক্র মুনি হৈল; হঘ্ট'অসন | 

ক্যা পাঠাবার সজনী করিল তখন ॥ , 
অন্জাকে পাঠান শুক্র অযোর্যানগর | 

অজার হইল এক অপূর্ব নেখউর ॥ 
হরণে হইল তার নাম বে হারীত। 

মুনি তারে আগুন করিল যথোচিত ॥ 
দিনে দিনে কাডে শিও যৈন শশধরা 

ছয় মাস মধ্যে দু শি মনিবর ॥ 
এক বৎসরের হৈলণ্যাঙ্গার কুগার 
বসাইল লয়ে সি: লতি | 
হারীত বলেন মাতা করি নিবেদন | 
অঙ্গকালে বিধবা হইলে কিন 
এই কথা শুনি রাণী বলিছ্ছে নিশ্চয় | 
তে"মার বাপের মঙ্গেণববাহ্থ না হয় ॥ 
তব পিতা আমাকে করিল বলাৎক।; 
মম পিত! কৈল তক গ্গিতাঁর স" রর ॥ 
কুত্তা পশ্ডিতির কবিহ্ন স্যাম । 
আদিকাণ্ডে গাইল দণুক উপাগ্যান্ ॥ 

রণ || 

* রাজা হরিশ্চনের উপাদান । 

হারাতে পুত্র হত্রিবী্গ নাম ধরে। । 
শ্রিবীজ নাম পরে অম্বোধ্যানগারে ॥ 
পরবধূ হরি হাঁর-রাঙ্জা রাজ্য করে । 

' তীর পুজ হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরছিরে ॥ 
_ হরিশ্চন্দ্ে পমর্পণ করি সর্ববদেধ। 

স্বরূপ গঙ্গাতে গিয়। করিল প্রবেশ, ॥ 
পিতু স্ত্যু পরে হরিশ্চন্্র হৈল রাজা 
পুজের সমান'পালে পুথিবী প্রজা ॥ 
দোমদত্ত রাজকন্যা তার নাম 'দব্যা | 

বিবাহ করিলি*হরিশচ্জ আত ভব্যা ॥ . 
শরন্দন্নী পাইয়া জায়! অণ্ডরে উল্লাস! 
তাহ হইল পুর নাম রুহিদা ॥ 

ছি 

চে 

শপ এসপি শশা হ্যাপি শশী টিপা শিট শপ সপ পপ পপি শা পপ 

বাটি 1 
প্লে টন 

স্লুখে রাজ্য করে হরিশচন্জ ম মহাপতি | 

ইন্দ্রেরে ইয়া ক্রি শুনহ সম্প্রতি ॥ 
একদিন লি মিল হ্ুরপতি । 
পঞ্চ কন্যা! নৃত্য করে প্রথম যুবতি ॥ 
নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ । 
একবার করিলেক তারা কাল 'ঙ্গ ॥] 
.দেখিয়াকরিল, ৫কাপণদেব পুরশ্দর,। 

অভিশাপ দিল বধ কন্য।র উপর ॥ 
বৌবন গর্বিত তোরান্হভরছিস দনে | 
বন্ধ সায় থাক লিশ্বাগি দ'তপোবনে ॥. 
চরণে ধূরির। 1 করেন রন্দন। 

রে 5 বল শাপ বিষে চন ॥ 

লু বন্দীরূপে থাক ভপোবান । 
হাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র দনশনে ॥ 

নত্য সে রূপলী পুষ্প করে জাহরণ | 

ডাল ্  ফুল তোলে কে করে বারণ ॥ 

শিষ্য সভ বিশ্বামির গেল তপোবনে । 

১ধ 4 এ 
রা খে 

ঢাল ভাঙ্গ। গছ সব দেখল ময়ানে ॥ 

ূ 

[ 

ূ 
বা 

| 

] 

ৃ 

ৃ 

] 

1 

] 

ক্রন্দন «ও 

এসন করিয়া ডাল ভাঙ্গে বেউজন |" 

আইনলে লাগিবে কালি লতার বঙ্ধন। 
এঞাতবাল শাপ তারে দিল মন্বিরে । 

গ্রন্গানে আইল কিন্যা। পুষ্প তলিবারে ॥ 
মৌজার কন্যা আসি ডালে ভর দিল । 

' লতার বন্ধন হাতে অসনি লাগিল ॥ 
প্রভাতে আসিয়। বিশ্বামিত্র তপোবানে | 

€ 

৷ কন্যা দেখি ভাবিতে 'লাগিল হষ্টন্মানে ॥ 

আনেক প্রকারে তারে কমির! 'ভৎ্সন । 
 বধাস্থান্েমু'নবর ক'রল গমন ॥ 
। হেনকালে তথা হরিশ্চন্্ শোধন | 1 

৷ মুগয়া করিত করিলেন আগমন ॥ 
মৃগ না পাইয়া অতি ব্যাকুলিত মন। : 
ক্লান্ত হন নানা স্থান করিয়। ভ্রমণ ॥ 
মনস্তাপ্ণ পাইয়া রসিল তরুতলে। 
রুন্তা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে হরিক্চন্দ্র বলে ॥ 

নে “ও লয়ী রাজা গেলতপোধনে | 

ম্পর্শ মাত্র হভহয়ে গেলু পঞ্চজনে ॥ 



আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্জ্র যশৌধন | 
'সৈন্য-সহনিজ:রাজ্যে .কন্ধিল,গমন ॥ 
প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন । 
কম্যারে না দেখিয়া ছুখিঃত হৈল মন ॥ 
আমি যে বাদ্ধিনু ছাড়াইল "কোন জন । 
সর্বনাশ হইল তার সংশয় জীব ॥ . 

ধ্যান করি.জানিলেন গাধ্িরি*্নন্দন ৭ 
হরিশ্চন্দ্র ছাড়ীইয়! দিল কক্যাগণ ॥ 
মুনি ক্রোধ করিযন/*যে চলিল সত্বর । 
উত্তরি গিয়! মুনিরাজার গোচর ॥ 
মুনিরে দেখিয়। রাজ কৈল অভ্যর্থন | 
এস এস বলি দিল বসিতে আসন, ॥. 

সঞ্চল ভবন মোর সফল জীবন | 
মোর গুহে আইল! যে গাধির নন্দন ॥ 
জ্বলন্ত অনল যেন বলে তপোধন । 

যে কন্যা বান্ধিন্ু তারে ছাড় কি কারণ ॥ 
রাজ! কহে কষ্ট্যা মোরে কৈল আমন্ত্রণ ৷, 
মিথ্যা ন! ঝুলিব প্রভূ করেছি মোচন ॥ 
দাঁল পুণ্য করি প্রভু তুষি মে বাহ্ধণ । 
আম প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ ॥ 
এ কৃথা শুনিয়। কহে গাধির কুমারু। 
দান পুণ্য কর রূলে করন্অহঙ্কার ॥ 
কি দান করিব! তুমি দেখি তব মন। 
আমারে কিঞ্চিৎ ঘ্রান দেহত রাজন ॥ 
রাজা বলে গৃহ্ধশ্্ সফল জীবন | * 
মৌর দান লবে প্রসু গাধির নন্দন ॥ 
যাহ! চাহ তাহা দিকনা করিব আন । 
নান] দানে গোসাঞ্রি রাখিব তব 'মান ॥ 
মুনি বলে দান দেহ যদ্যপি রাজন | 
আগেতে, করহ তুমি সত্য নির্বন্ধন ॥. 
রাজ বলে সত্য সত্য না করিব আন । 
এ সত্য লঙ্ঘিলে নাহি:পাঁব পরিত্রাণ ॥ 

 ভূপতি করিল সত্য না বুঝিল ছান্দ | 
মুগ কদী,হৈল যেন নাংবুবিয়া ফাঁন্দ। 
মুনি বুল দেখহ সকল দেঁব্গণ | * 
রাজা করিবেন মম সত্যের পান্তন ৯ 

রা 

এ 

স্পটে তি 

কা রি সুবিতি সস পে আসত ১ শপ অস্ত স্পা 

মুনি বলে দিব। যদি করেছু অন্তর |, 
রাজন পৃথিবা দান করহ আমারে ॥ 

| দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী ॥ 
হাতে.করি আনিলেন তিন তোল মাটা &. 
ভুদান করিল হরিশ্চন্্র শ্রদ্ধাঘুত। ' - 
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া লইল গাধিন্ুত ॥ ' 

| মুনি বলে দিল! দান পাইন এখন | 
দানের দক্ষিণ 'রাঁজ| আনহ কাঞ্চন ॥ . * 
রাঁজ! বলে দক্ষিণাঁতে ন| করিহ ঘৃণা । 

' দবনের দক্ষিণা দির সাত কোটী সোণ। ॥ 
"মুনি রলে বিলন্দে শাহিক প্রয়োজন । 
সাত ফোটা কাঞ্চন ক্রহ,সমর্পণ ॥ 
ভুপতি করেন আজ্ঞ+ ভাষ্তারীর প্রতি | 
আমারে আনিয়া দেহ বর্ণ শীঘ্রগতি ॥. 

"দৃঢ় করি বলে মুনি গাধির কুমার । 
ভাগারী উপর তব কিবা অধিকার ॥ 

| সকল পৃথিবী দান করিল। আমারে । 
| ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবেক তোমারে ॥ 

শুনিয়া ভাবিত রাজা ছাড়িল নিশ্ব(স। 
আপনা আপনি কেরিল্পাম সর্বনাশ ॥. 
মুনি বলে ভূপতি মজিলে অহঙ্ক]য়ে । 
রন ছাঁড়ির! বেট। যাহ স্থ।নান্তরে ॥ 

পাত্র মিত্র মবে বলে করি যোড়পানি। 
হরিশ্চন্দ্র ভাপে দিতে পটী একখানি ॥. 
নুচ্যগ্র [ খননে ঘত উঠে বস্থমতী টি 

উহাকে ন] দেয় বিশ্বাচি মিত্র মহাগতি ॥ 
পাত্র মিত্র বলে শুন গাধিরু.তনয় ॥ " 
কোথায় বজিবে হরিশ্চন্দ্র নি্রাশ্রয় ॥ 
এত শুনি «ক্রোধ করি যায় মহুখষি। 
পৃথিবীর,বহিষ্ঠাগে আছে বারাণলী ॥ 
সব্যা নারী,আ'ঁর নিজ পুক্র রূহিদাস। 
তিন 'জন"যাউক.করিতে কাশীবাস ॥' 
ধিশ্বামিত্র বাক্য শুনি ূর্্যবংশধন | 
দারা পুক্র সহ কাশী ক'রুল্/গিমন ॥ : 
মুনি বলে শুন ঝুজা আমার বচন। 

* | দিয়] যাহ নাতাকেটী আমাকে কাঞ্চন ॥ 



ঢ 
দাস থাক স৬ আজকে সালা চ্এর ৭ রিনি চি উজ তি ৮ - 

চে 

৪ 

শি এই সরি শিস ইতি শ্পরিসি শ সিমটি | পিসি িপসী (পিসি সত বিএ সরি শী শী 

রাজা,বলে. গোঁস/এঞ না করিবেন, ঘুণা' ৃ  
সাত দিন পরে দিব সাতকোটা সোনা ॥ 
সাত দিন পথে রাজা ব[হিয়া চলিল । 

. গরথ আগ্রলিধা মুনি কঙ্িিতে লাগিল ॥ , 
মম কথা শুন হরিশ্চচন্দ্র যশোধন 1 *, 
আগে দেহ সাত কে|টা আমারে কাঞ্চন ॥ 

নয্যার সহিত রাজী, করিল মুক্সণা। 
কি দিয় শৌধিব আমি ্রাঙ্গার্ণের সোণা ॥ 

সব্যা বলে প্রভু-শুন নিবেদি*তোমারে । 
বিক্রয় করহ হাট মধ্যেতে আমারে ॥ * 
স্ত্রী লইয়৷ চলে রাজ! হাটের ভিতরে, 
দামী কিন .বলিয়! উকিল উচ্গৈঃস্বঁরে ॥ 
এক বিগ্র ছিল ঈেঁ পম্ধিত সাধুজন 1 

, ছিল, তার এক্টা দাসীর গ্রয়োজন ॥ 
, ব্রাহ্মণ বলেন ওহে পপুরুষর্তন | * 
লইব৷ দাসীর মূল্য কতেক কাঞ্চন ॥ 
31৭| বলে নাহি জানি, মিথ্যা প্রবঞ্চনী 
এ দাসীর মূল্য চাঁই চারি কোটা সোনা ॥ 
এ কথ। শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল | 
চারি, কোটা পোনা দির সর্যারে কিনিল ॥ 
দামী নিশ্মা ছবিজ যাঁয় আঁপনার বাস । 
মায়ের ক'পড় ধরি কান্দে রুহিদান ॥ 
অঞ্চলে ধরিয়। পুজ্র যাঁয় গড়াগড়ি । 
৯ ছাড় বাঁল বিপ্র দেখাইল বাড়ি ॥ 

7 বলে গোসাঞ্ি, করি গো৷ নিবেদন |. 
বা পর্ণে কিনহ.আমার এ নন্দন ॥ 
শুনিয়া কৃহিল বিপ্র হইয়। বাতুল। 

. দুজনের তরে, কোথা পাইিব গুল ॥ 
. সব্য! বলে মুণি অন্ন দিবা যে আম[কে। 
তাহাই ভক্ষণ করাইব এ বাল্কে.॥ 
ব্রী্গাণ বলেন: ক্রোধে হৃইয়। বাঁতুল 
দিন প্রতি একসের পাইবুা! তুল ॥” 
দাসী কিনি: বিপ্র ষায় আপনার স্থানে । 
স্বর্ণ লয়ে গেক্সঈরাজা মুনি বিদ্বামানে ॥ 

অত্যক্প দেখিয়া স্বর্ন কহে,তপোৌধন 1. 
অল্প জ্ঞান কুর হসিশ্চন্, হে রাজন ॥ 

শশী 

রামায়ণ 
সপ সিসি সপ ৬ সপ 

সাত কোটা লব ঘাটা নহে সাত রতি । 
বিশ্বাসিন্ছে অবজ্ঞু। না কর মহাঁমতি ॥ 
'এ,কথা শুনিয়া মহা প্রমাদ ভাবিল | 
শিরে হাতি দিয়া রাজ] হাটে চলি ধগল' 

হাটখানি বৈসে বারাণসীর' গোচরে | 
তৃণ বাঙ্গি-্পুন্মাইল হাটের ভিতরে | 
নফর কিনিবা রগ্গি ডাকি উচ্চৈঠন্ঘরে | 

কালু নামে হাড়ি এক ছিল সৈ নগরে ॥ 
সে'বলে আমার কন্ম আছেত নষরে। 
চাহি, এক মফর সে রাখিবে শুকরে ॥ 
এ কথা! শুনিয়া রাজা বলিছে বচন। 

আসি, যাহা কহি তাহা করিব! পালন ॥ 
কালু বললে শুন*ওহে পুরুষরতন | 
আপনার মূল্য লব। কতেক কাঞ্চন ॥ 

" রাজ! বলে নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার । 
সণ [লব তিন কোটি মূল্য আপনার ॥ 
এ কথ! শুনিয়া কালু ঝিনম্ব'ন! কৈল । 
তিন কোট স্ণ দিয়া নকর' কিনিল ॥ 
সাত কোটি সোণা নিয় দিল মুনিবরে | 
ধন পাইয়া মুনি গেল অধোধ্যানগরে ॥ 

| কালু বলে শুন ওহে পুরুবরতন । 

কি নাম.তোমার কহ কাহার নন্দন ॥ 

প্রবন্ধ করিয়।! রাজা কহিতে লাগিল | 
হরিশ্চন্্র নাম বাপ মার্েতে রাখিল ॥ 

কত ব।'বেড়ীবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধরে ।,. 
কখন বলিও হরি কখন ব! হরে ॥. 
নফর লইয়া”কালু যায় নিঙ্গ বাঁস। 
হরিশ্চন্দ্র ঘুচাইয়। হৈল ইরিদাস ॥ . 
হরিদাস বলে প্রভূ করি নিবেদন । 
খাইতে উচ্ছিষ্ট মোরে না দিবে কখন, ॥ 
কানু বলে হরিদাস শুনহ বচন '। 
বারাণসীপুরে রাখ শৃকরেরগণ্॥ 

| বারাণসা, তারে ঘত মর দহ, হয়। 
পঞ্চাশ কাহন লহ" গ্রত্যেক মরায় ॥ 
সপিয়।"কৃতব্য“কন্্ম হাঁড়ি 'গেল ঘরে | 
ডাঁকিধ। আনিল রাজ! সকল শুকরে ॥ 
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বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্ মহীপাল, |. 
মম এক কথা শুন শুকরের পাল? ॥ 
দান পুণ্য করিলীম এ দক্ষিণ করে | 
তৌমাপ্ধের মল মুত্র মুছিন কিকরে॥ , 
এক সত্য পালিবা হে সকল শুকরে | 
শল মূত্র পর্বিত্যাণ করিহ অন্ত , 
গালিল রাজার বাক্য সকলংশুকরে*া 
মল মুত্র পরিজ্যাগ ধরিন*জন্তরে ॥ 
উভ ঝুটিংচুল বাঁচ্ছে রাজ উচ্চ করে । 
বারাণলী তীরে নিত্য দৌড়পোঁড়ি করে ॥ 
রাঁজচিহ্ন রাঁজার অন্তরে পলাইল । 
পাটনীর বেশ রাজ! তখুন ধরিল 4 ৃ 
সব্যা রহিলেন হোথা ব্রাহ্মণ আগ।রে। 
এক সের তুল ব্রাহ্মণ দেয় তারে ॥ 

তিন পোয়! রুহিদাস খান তিন বারে । 
এক পোয়া খান সব্য! দ্বিজের আগারে ॥ 
বিপ্র বলে শুন সব্যে আমার বচন । 
খাইল তোমুর ভাগ তোমার নন্দন | 
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবাচ্চন | 
তব পুত্র পুণ্প হেতু পাঠাইব কণ ॥ 
পুস্প আহরণে যাউক বালক তোমার |. 
বাড়ায়! দিবত তগুল কিছু আর ॥ 
সব্য! বলে যেই আজ্ঞ। করিব! খন । 

সেই আজ্ঞ। পান্বিবেক আমার নন্দন ॥ 
স্বর্ণ সাঁজি লইল সেস্বর্ণের আকীড়ি। 
বিশ্বামিত্র তপোবনে*যায় রড়ারড়ি ॥ 
ভাল ভাঙ্গে.ফুল তোলে আপনার মনে । 
এক দিন এল মুনি সে বন ভ্রমণে 1 

ডাল ভাঙ্গ। দেখি়। কুপিল মুনি মনে । 
এমন কুক্শ্ম"মসি করে 'কোন্ধ ভ্রনে ॥" 
ধন করি বিশ্বামিত্র জানিল কারণ ।* 

পুষ্ার্থে আইসে হরিশ্চন্দ্রে নন্দন ॥ 
বিপ্রঘরে জন্তী হাঁড়ির ঘুরে বাপ ॥ 
কৃ যদি আসে তার.বুকে খাবে সাপ ॥ 
এত বনি শা'প দিল ক্রোধেহতপোন | 
রাত্রিকালে হ্যা” “স্ব দেখিছে ভপ্ ॥ 

আদিকাণ্ড ক ১১ 
শি ক শস্টি শামি শা ও লস সরি সস এ, আছি 

প্রাতঃকালে প্রকাশিত ত সুখ্যের কিরণ । 
তুলিতে কু্নম ঘায় রাজার নন্দন ॥ 
তপোবনে রাজার কুমার যবে চলে '। 
হেন্নকালে সব্যা ভারে সেহ করি"বলে ॥ 

 ন্লাথাইও রর ১৭ ৬ 1 
দংশন ॥ 

পা বলে নি যা তথায় । 
দুর্মুখ ব্রাঙ্মণঅন্ন না দিবে তোমায় ॥ 
রুল জর কর্সে পিতা মাতার পালন । 
রা ইয়া তোমার অঙ্গ থাক সর্বক্ষণ | 
ৃ ন! রাঁখিল শিশুপুজ্ধ মায়ের বচন । 
কুসুম উুলিতে যায় কাজা নন্দন ॥ 

রর রু'হদাস প্রবেখিল যৈই তপোবনে |. 

ঃ নান! জাতি পুষ্প তুলে যাহ! লয় মনে ॥ 
জাতী যুধী মন্ত্রিক! যে তৃলিল রঙ্গণ | 
্ পারিজাত শেফাঁলিকা৷ সিউলী কাঞ্চন ॥ 
অশোক কিংশুকু জবা অতমী কেশর | 
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর ॥ 

ৰ 

অবশেষে শ্রীচলে আকড়ি ভেজাইল। 
ডালেতে আছিন.স% বুকেতে দংশিল |: 
সর্ববাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল ধিষজ্বাল। 
ভূমিতে পড়িল শিশু মুখে ভাঙ্গে লাল ॥ 
আকাঁশৈ হইল বেল] দ্বিতীয় প্রহর । 
তবু সে রাজার পুত্র ন৷ আইল।খর ॥ 
উঠ বৈস কবি'তবে কুহিছে ্রান্মণ* 
এখন না আইল*কাবে হনে ১ ॥ 

 ঈবন্ন বলে প্রত এই করি স্বিবেপন, | 
আপনি দেখিয়া আসি কোথা-সে ননান ॥ 
তনয়ে দেখিতে সব্যা করিল গমন |. 
তপোবন*মুনিরা করিল দরশন ॥' 
বলিকেরে চাহিয়া বেড়ায় তচ্গাধনে 1 
দেখেশ্রক্ষ আড়ে 'পড়ে আপুন লন্দনে ॥ 

"পুত্রকে দেখিয়া সব্য। পড়িল'ভূঁতলে। 
যেমুন কলার পাত ভাঙ্গে ডালে মূলে ॥ 
পু ,বেশলে করি সব্যা করিছে ক্রন্দন | 
কোথ। গেল মম্ পুদ্ত্ দ রর্গঈত অন্ন ॥ 
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ধণ্ম করিবার ছুঃখ দিল নারায়ণ |, 
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যজির্ব জীবন ॥ 
পুক্র কোলে করি শব্য! করিছে গমন | 
পলা ইয়া.গেল বলি ভাৰিছে ক্রাঙ্গণ ॥. 
পু কোলে করি সববা ছাড়িল নিশ্বাস, |, 
কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাঙ্গণের পাশ ॥ 

নিবেদন করি শুন-সকল ব্রাহ্মণ । 

কেমনে বাঁচিবে পুজ বীচিক কেমনে ॥ 
শুনিয়। প্রবোধ বাকা কহে দ্বিজগণ । 
সর্পের দংশনে প্রাণ ছাঁড়িল নন্দন ॥ 
মরা কৌলে করি কেন করিছ ক্রন্দন. 
মরিলে অব্শ্য জন্মজন্মিলে মরণ ॥. 

বরাণসীপুরে তুমি'মরা ল"য়ে.বাহু। 
কাষ্ঠচিতা : করি এই মৃত দেহ দাহ ॥ 
মর! লৈয়া গেল সব্ঠা কাতর অন্তরে | 
সব্যা. লৈয়া গেল সে ব্রাহ্মণ থাকে ঘরে ॥ 
মর! লৈয়া গেল সব্যা বারাণসা বাস । 
হাঁতেতে মুদ্গর করি আসে হরিদাঁস ॥ 
হরিদাস বলে মরা করিবে দাহ্ন । 
মরা. প্রতি লই পঞ্গশৎ, কাধাপণ ॥ 
হরিদান"বলে "তোমায় কহিন্ু নিশ্চয় । 
তোমারে বলি যে সত্য আন নাহি হয় ॥ 
অন্যের ঘাটেতে লৈয়। পোড়া কুমার | 
বিধাতা কিল মোরে হাড়ির আচার | 
সব্যা ঝুলে গোসীঞ্জি বলিতে ভয় বাঁপি ॥ 

বিধাতা কারিল মোরে ব্রান্মণের দাসী ॥ 
সব্যা বলে আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী ॥ ' 

দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অদ্ধথানি ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে সব্যার বন ॥ 
হাতেতে মুদগর লৈয়া আইসে রাজন ॥ 
পড়িলেন পুক্র লয়ে কব্যা মাথান্তরে ৷ 
হরিশ্চজ্্র বলিয়। সে কান্দে উচ্চৈ$স্বরে ॥ 
গ্রভূ হরিশ্চন্দ্র রাজ। গেল কোথাঁকারে । " 
আসিয়া দেখন্ধ স্কৃত আপন কুমারে ॥ 

 হরিশ্চন্দ্র বলি ব্য! কান্দে বিদ্যমান ।' 
তখন হইল সে রাজার পুর্বব জ্ঞান ॥ 

পি 

নি 

টি 
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রামায়ণ 

হরিশ্চন্দ্র বলে রাণী না কর ক্রন্দন । 
আমি সেই হরিশ্ুত্্র দেখহ লক্ষণ ॥ 
লব্যা বলে হুরি হরি কপাল এ ছিল । 
মম রূপে ধরাতলে পাটনী পড়িল 

| এবে-পদ্থিহ£স করে 'বাটের পাটনী ॥ 
হরিদাস বলে প্রিয়ে বলি তব-ষ্টাই.। 
পাসরিলে মকলি কিছুই মনে নাই ॥ 
মোমদভ্ত রাজকন্)া সব তব নাম । 

তোমারে খিবাঁহ্ দপ্রয়ে আমি করিলাম ॥ 
রুহিদাঁস নামে তব হইল নন্দন | 
মম রাজ নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥ 
এ কথা শুনিয়া! রাণী চাহিতে লাগিল । 
কপালে নিশান। ছিল তখনি চিনিল ॥ 
পুর কোলে করি রাজা করিছে ক্রন্দন | 
কোথা এড়ি গেলে বাপু রর্মহত নন্দন ॥ 
এ ধণ্ম করিতে ছুঃখ দিল নাঁরায়ণ। 
অন্নিতে পড়িয়া আজি ছাড়িব.জীবন ॥ 
তখন চন্দন কাঁষ্ঠে জবালাইযু! চিতা | 
মধ্যেতে রাখিল পুক্র পাশে মাতা পিতা ॥ 
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে । 
ৰ তেনকালে ধন্মরাজ কহেন্ সাক্ষাতে ॥ 
| আগ্নতে গড়িয়া কেন ত্যজিবা জীবন । 
( আমি জিয়াই় দিব তৌমার নন্দন ॥ 

পদ্মহস্ত বুলাইল বালকের গায় । 
৷ বিষজ্ালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায় ॥ 
হেনকালে কালু আমি রাজারে, সম্ভাষে | 
তোমায় আমার স্বর্ণ দায় না আইসে ॥ 
ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে.রাজার সদনে | 
তোমাতে আ্মামান্তে দায় ঘুচিন কাঞ্চনে ॥ 
রাজ বলে গোসাঞ্জি করিগে। মিবেদন ।. 
্রন্মস্ব লইব বল কিসের কারণ ॥ 
রাণীর হাতেতে স্বর্ণ কঙ্কণ যে ছিল। 
তাহ! দিয়া রাঁজা 'তার দায় ঘুচাইল, ॥ ' 
মুনি বলে জপ'উপ সব নষ্ট হল | 

মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জম্ম গোডাইল ॥ 



যেখানে আছেন হরিচন্দ্র শোধন । 
সেই খানে মুনি আসি দিল দরশন, ॥ 
মুনি বলে শুন হুরিচন্দ্ ম্হীপতি | 

আপনার রাজ্য তুমি যাহ শীব্রগতি ॥ 

আদি কাও | 

রাজা বলে গৌাঞ্রি শুনহ নিবেদন | : 
কৈমন করিলা রাজা কুহ তপোক্ষন'॥ . 
মুনি বলে ঘসে কথায় নাহি* প্রয়োজন । 
এক্ষণে গমন রাজ্যে'করহ“রীজন ॥ 
স্ত্রী পুত্র লইয়া,'রড্া করিল গমন । 
প্রসন্ন মীনস মুনি" প্রফুল্ল 'বদন * 

অধোধ্যায় রাজ! আমি দিল দরশন | 
রাজসুয় থজ্ঞ রাজা 1 করিল তখন ॥ 
রাজ্যভার পুন্রেরে করিয়। মপরণ। 
হরিচক্দর পরলোকে করিলা গমন ॥ 

কুকুর বিড়াল অদি যত পশুগণ । 
শরীর সহিত চলে বৈকুঞ্ ভুবনে ॥ 
দেব গদাধর শাক কুপিত অন্তরে 1 
কহিলেন ডাকিয়। নারদ মনিবরে, ॥ 
স্বর্গ নষ্ট করে_হরিচন্দ্র নৃপব্র | 
এ কথা শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর*॥ 
বীণা বাজাইয়! যায় মহাঁতিপোধন,। 
দেখে রথে স্বগেঁরাজা করিছে গমন ॥ 
প্রণমিয়া রাজা তবে স্বর্গে বাই বলে। 
মুনি বলে যাহ্ রুঁজা! কোন পুণ্যক্ষলে ॥ 
বুদ্ধি রাজাকে তথে কুবুদ্ধি ঘটিল,। 
আঁপনার পুণ্য সব কৃহিতে লাগিল ॥ 
বাগী কূপ তড়াগাদি*নান। স্থানে করি। 

 দিয়াছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি ॥. 
মম রাজ্য নিল বিশ্বায়িত্রতপোপন | 
আপ্লুনারে ৫বচি শুধিলাম সে,ক্]ঞ্চন এ 
পুগ্যকথা যেই রাজ! কহিতে লাগিল । 
কঁহিতে কহিতে রখ নামি পড়িল॥ 
নামিল রাজুর রথ দুঃখিত অন্তর | 
ভাল য়ন্দ নাহি বলে.হইল কাতর ॥ 
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত পুদেবগ্ঞণ্ 
রাজার কটক কিব। করিবে ভক্ষণ ॥*, 

১৬ 
পম পরী ০৫৯০০, পি জী পাটা পরি পন বাসস পি স্পিরিট পরি সস শি চে 

যে'শস্থয সঞ্চয়, করে নী করিয়া! খ্যয়।, 
হরিশ্চন্দ্র রাঁজার কটকে তাহ। লয় ॥ 

ক্ষেত্র হৈতে যেই শম্থ/ আনিয়। ফেলায় ॥ 
হরিশ্চন্দ্র রাজার ক্ুটকে তাহ! খায় ॥ 

মৃতন বসন রাঁখে করিয়! যতন. 
তাহার কটক গরে মেই সে রসন ॥" 
এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ। 
অদ্ধপথে হারুশ্চন্র রহিল তখন ॥ 

7 শপ সি 

.। স্বর্গে নাহি £্ল রাজা মত্ত্য না পাইল। 
 হুরিশ্চন্্র রাজা মধ্য পথোতে রহিল ॥ 

শি 

্পাসপ্পসিস সম্ 
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কৃক্তিবাম পিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 

নাদ্যকীণ্ডে গান হরিন্চন্দ্ বিবরণ ॥ 
তি 

মরগরবংশ উপাখ্যান | 

রুহাদাস রাজী হইলেন অতঃপর | 
পুক্র তুল্য প্রজাগণে পালে নরবর ॥ 
তাহার নন্দন নে স্গর নাম ধরে। 

সগর হইল রাঙ্গা অধোঁধ্যানগরে ॥ 
। মন দিয়া শুন সগরের বিবরণ । 

রে ৩ টি পপ শম্পা শালি শিপ শশী শী লি উল 

৯ পপ আলা জপ পাপ অপ সপ পাপা 

| 

যে কথা শুনিঞ্ছে হুধ,পাপ বিমোচন ॥ 
অপুক্রক রাজ! রাজ্য করে মনোছুঠখ |. 
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুজ্রের মুখে ॥ 
ছু;খোতে সগর বনে করিল্ গমন | 
বহুকাল করিল শিবের আরাধন ॥ 
সন্ত হইয়া শিব বলেন সগরে ।* 
বর মাগি লহ রাজা ঘ। চাহ অন্তরে ॥ 

নগ্র বলেন পুত্র বিনা বড়,ছুঃখ | 
বর দেহ দেখি আমি বু পুত্র মুখ ॥ 

হাসিয়া দ্দিলেন বর ভোঁল। মহেশ্বরে | 
পুল্র ষাটি হুদার হইবে তব ঘরে ॥ 
বর পাইয়া,আঁইলেন সগর গতি 1". 
শিব খরে' ছুই নরৌ হৈল। গর্ভবতী ॥ 
৫কেশিনী স্থমৃতি নামে রাজার মহিলী। 
দিনে দিনে গর্ভমাস বাড়িত্ভ্ত লাগিলা'॥ 
দশ*ম[সু গর্ভ হল, প্রসব সময় । 
কেশিনী প্রপব কৈপ স্বন্দর ভুনয় ॥ 

ৰং 



' ভাঁবিল সুংসারে আমি না খাঁটির আর 4 £ 
'. অনু্তি কন্মদব করে ছুরাচার ॥. 
: ঘতেক বালরু খেল! নগরে)! 

'সুগাতিন 

'খইতে খাইতে দু নররূপ ধারে )৭ 

, পুজের চরিত্র শুণি লাগিনু তরাসণ, 

নি 

তনয় দে রি | থেন ্া তিগব চি] . 

অগমপ্জ বলিয়া খই তার নাম ॥ 

গণ্ভল্যথ| হুইল বখন | 

চণ্মের জলাধু এক আপনে তখন ॥ 

দেখেধ। অলাৰু রাজা ফুপিল অন্তরে | * 

ভাঙ্গন্ড-ং বলিয়া « গালি দিল মহেশ্বরে ॥ 
কোপে লাউ ভাপ্গিয়া করিল থান খান । 
ঘাঁটি হাজার পুক্র হৈল ভিচ্েরে প্রমাণ ॥ 

উধিগিষি করে নব দেখিতে দ্ধপস | 
যাটি হাজার আনে রাজা,ঢুধের কলন ॥" 

চা 

৮ ০টি শা শীল টানি 

চা 

যাটি হাজার পুে:অবে সগর হাকাঁরে ॥ 

- 
| 
এ 

ৃ 
ূ 

যাট হাজার পুেশপাপ দিলেন বিধাই । | 

দিন দিনে বাড়ে সেই সগরুঁন্দন*। 
ছর মাস বয়ঙ্ক হইল পুজগণ ॥ 
যখন সগর রাজা হাতে মাঢরভুড়ি। ৃ 
সকলে আইসে কোলে দিরা হামাগুড়ি ॥ 
যখন হইল তার! দাদশ বৎমর | . ূ 
সকলের বিবাহ্ু দিলে আজগর ॥ [ 
যাটি সহ'ল পু এক মাত্র নাতি ৃ 
দেখিয়া মগর রাঙ্গা আনশ্দিত অতি | 

[ 

ূ 
ূ 

অসমঞ্জ সদাই ভাবেন মনে মন। * 
মার অসার সত্য সত্যনারায়ণ ॥ 
সংসার,অসারে কেন্ বদ্ধ হয়ে মরি।  * 
নিভৃতে বপিয়া আমি ভজিব শ্রীহরি ॥ : 

খেলার । 

হাতে গলে বাদ্ধি সবে জলেতে ৫েলায় ॥ 
যত গীরীগণ্ঞজইবার আসেন্জ্ল 1 
আছড়রা ভৃর্গি তেলে কুণপা কেবল |. 
অগ্নি দ্িন। পৌঁড়ার সকল প্রঘর 
কহিল মক্কল,জা রাজার গোচর | 

অসমগ্জ পা রাজী দিলু বনবাস । 

রমাম্ণ। 
শা পিস পপ পি আপি স্ট্ উা আপ 

বনে গিরা অসমগ্ত হ্রধিত মন। 
সংসারের্ বন্ধন কাটিল নারায়ণ ॥ 
অুসমঞ্জ পাঁগুইয়|.বনের, ভিতরে | 
অপর সন্তান লৈয়। স্থখে রাজ্য কলে ॥. 

| কৃহ্টিবাস পণ্ডিতের হৃললিত গান । 

অমুতু সম্পন্থ সগরের উপাখ্যান ॥ 

*স্গরেরঅআঙমেধ বঙ্ঞারভ্ ও বংশ". 

নধর্শের বিবরূণ। * 

একু দিন সগর ভাবিয়ু মনে মন্টু 
" অশ্বম়েধ বজ্ঞ করে অযোধ্য। ভূবন ॥ 
কত পুত্র রাখে রাজা স্বর্ণের উপর । 

। কতেক ব্বাখিল নিয়ে পাতাল ভিতর ॥ 
৷ পৃথিবাঁর রাজা হত মম নামে কীপে। 

, অচিঃর মরিবি তোর! নহিবি চিরাই। মম ব'শজাতি বেন তিন লোকে ব্যাপে ॥ 
এতেক তাবিরা যজ্ঞ কৈল,আরম্তণ | " 

রাখিতে দিল যতেকণ্নন্দন ॥ 

ব্পৈর নার তারা করিল উত্তর | 
হাজার সোদর ॥ 

পুক্র বাক্য ৫, সগর বলে তায় । 
আমশিতে পারিলে ঘোড়। যজ্ঞ হবে সায় ॥ 
ইন্সের মহিত মম হইল বিবাদ । . 
এই যজ্ঞ কত শচ্ত পড়িবে, প্রমাদ ॥ 
যজ্ঞাশ্ব রাখিতে যাঁয় সগর নন্দন | 
শুনিয়া হইল ইন্দ্র বড় স্বীত মন ॥ 
বলেন বালব ত্রচ্গা কৌন বৃদ্ধি করি । 
ধিরিঞি, বলেন তুমি চুরি কর হরি | 
দিনে ছুই প্রহরে হই নিশা প্রায়। 
ঘোড়া টুর করি ইন্দ্র পাতালে পললয় ॥ 
তপস্তা করেন মুনি কুপিল যেখানে । 
ঘোড়া লয়ে পাখিল তাহার,বিছ্যামানে এ 
বোগ্নেতে আছেন,মুনি কেহ নাহি কান্ছে। 

| ইন ঘোড়। বানধিয়া গেলেন সভায় পাছে ॥ 
অন্ধকার তি সব 'ঘুচিল যখন, 
ঘোড়া হাঁরাইল বলৈ.সগর নন্দন্ ॥; টা 
ঢাহ্য়!*ন! পাইবেন পৃথিবীমণ্ডলে, | 
পথিক খুজিয়। তাঁর। চলে রূদাতিলে ॥ 
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* ডাই ষাট হাজার কৌদালি হাতে ধরে। : শুনিয়া তাহার -কথা লাগিল কহিতে । 
চারি ক্রোশ একেক কোদটলি পঞ্লিসরে ॥ | পাইরেক ঘোঁড়। যাহ এই পদবীতে ॥ 
ক্রোধ করি যেই' ধরে কোদালির মুষ্টে 1 * 

' এক চোল্ট ভেজায় পাঁতালে কুন্ধপৃষ্ঠে ॥ 
চারি দণ্ডে খুঁজিলেক সে চার্দর সাগর | 
সাগর খুঁজিয়া গেল পাতাল তিন্তর ॥, 

তথা যদি ঘোড়। না পাঁইল দরশন ।' 
পশ্চিদ সাগরে গিয়৷ দিল শন 1. 

রুক্তবর্ণ এক হৃস্ত্ী দেখিল সুন্দর 1 , 
ধরিয়াছে সেদিন সে দশুন উপ্র ॥ 

গুর্বব ও দক্ষিণ দিক্ তার ক্ধ্তখানে * 4 সে সব হস্ত্রীর. শুন অপ্র্বৰ কথন । 

ঘে্ঠী বান্ধা দেখিল' কপিল ণবিদ্যমানে ॥ মস্তক 2 নাড়িলে হয় মেদিনী কম্পন ॥ 

ডাকাডাকি, করিয়া র্লুহিল সব ভাই । , 
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইনু এই ঠাই ॥ 
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি। 
ধ্যান ভঙ্গ হইয়! চাঁহেন মহাখাষি ॥ 
ক্রোধেতে নয়ন অগ্নি সরে লাঁশি রাশি । 

পুড়ে ফাটি হাজার হইল ভন্মরা(শ 
এককালে ক্ষর হেল সগর নন্দন । 
আদিকাণ্ড গান কুততিবাস বিচক্ষণ ॥ 

কপিল থধি কর্তৃক সগরবংণ উদ্ধাবের 

* পুর্ব'ও দক্ষিণশদক তাঁর মধাখানে | 

খোঁড়া! বান্ধা দেখিল কপিল বিদ্বামানে ॥ 
দণ্ডবৎ ঢুইয়া তারে লাগিল কহিতে |, 

এ পগে সগর পুজে, দেখেছ ২ যাতে / 
হা খর্ি কপিল,যে 'ঘর্পিল তখন । 
ধস কোপানলে, ভন্ম, হৈল বার্নবজনত॥ 
শুনিয়। ত অগশুঞ।ন খুড়িল স্তনন |. 
রা বংশে ভগ্রোনন্আশীর জনম ॥.. 

টি 

অসমঞ্জ পুজ আঁ স্গরের নাতি। 
৪ উদার . 5 তোমার মহি| বালে কাহার শকতি ॥, 

এক বর্ধ না হুইল ঘজ্ঞ অকশেঘ । অংগুমান কহিলেন শুন মহাভি। 
তুরঙ্গ লইয়! পুক্র না আইল দেশ ॥ কেমনে হঈবে কনের প্রতণির সা ॥" 

ৰ জ্রীঅসমঞ্জের পুজ্র নাম অংশমান ।, আঙ্গাশের কোপ নাহি থাকে এক তল | 

ব্যাহত 

পুজের করিতে -তুত্ব তাঙ্বারে পাঠান ॥ গ্রমন্ন হইয়া তারে লঙহেশ শাপল ॥ 

রাজ- আজ্ঞা পাইয় চড়িয়া নিজ থে । । মত্তালে।কে বাদ বহে প্রবাু 2 “কার | 

একে একে পুথিঝতে খুজে নানা পথে ॥ ! তনে মে ভোগার বশ হুইীনে উদ্ধত এ 
যে পথে প্রবেশ করে দেখে খাম বখান। 

সেই পথ দিয়! তবে.পাতালে সাঁ্ধান ॥ * 
আগেতে দেখিস পুর্ব্বদিকের সাগর । 
দেখে নীলবর্ণ হম্তী পরম স্ুন্দব |. 
ধরিয়াছে পৃথিবী যে দশন উপরে । 
গ্রণ/ম করিরী তারে বলিল সন্্ররে ॥ ' 

হন্ড্রী বলে শুই পথে যাহ্ অংশুমান।" 
ঘোঁড়াচোর নিকটেতে হইও সাবধান । 

, পুর্বব হৈতে ছন্িলেন উত্তর,লীগর । 
প্রেতব্ণ এক হস্তী দেখিল সুন্দর ॥ 

অংশুমাল ও তাহারে লাগিল সধাইঙে। 
এ.পথে সগর পুন্তজর দেখেছ যাতে '॥ 

' ছলনাল্ডা ও দিনয়েভে অং 
ঙ 

টি 
| 

শুহান বধহে সাতে গত ] 

কোথায় জন্মিল গু ০ ্ে পে কমতি ॥ 
কোঞা গেলে পাইন সে গঙ্গা দরদন। 
কহ মুনি শুনি দেই রে জনম | 

গঙ্গার জন্মের কথা করেন প্রকাশ। 

আদিকাণ্ড রিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 

টি 

5 
গঙ্গার জন্ম বিন্ণ ও মর্জাক্টোলে সগরের 

॥ গছ আনয়ন্র উপাষ এবং, 

ভণীগথের জন্ম /* 
নি 

এক্দ্মি গোলেকে বদিল। নারায়ন 
গান পঞ্চমুদখতে করেন ভ্রিলেধচন ॥ 



৬ বাষায়ুণ । 

শিক্ বলে স্ীরম ড্থুরে বলে হরি | | অপুত্রক রাজ দুঃখ ভাবেন অন্তরে । 
পঞ্চমুখে সত ত গান,ত্রিপুরের অরি ॥ ছুই নার থুয়ে গেল অযোধ্যানগরে ॥. 

লঙ্গমী 'সহ বসিয়া আছেন মহাশয় | শ্র্লিল দিলীপ রর্ঁজ। গঙ্গ1 অনুসারে । 
শুনিয়া সৈ গাঁন হইলেন দ্রব্য় |" | কঠোর 'তপস্য। করে থাকি অনাারে ॥ 
দ্রেধরূপ হইলেন নিঙ্গে নারায়ণ। «| কভু জলাহার করে কতু'অনাহার | 
পতিতপাবনী গল তাহাতে জনন ॥, 1 অযু বর্পর সেব করিল ব্রহ্মার ॥ 

সেই জল কমণুলু, পুরিয়া আদরে | সি ন। পার গঞ্জ! না হয়"অশোক। 

সেই গঙ্দ। যদি পার আর্নিতৈ নৃপতি - অরাজক ছৈল রাজ্য 'মযোধ্যানগর | 
তবে সে সগরকংশ পাইবে সদগাতি ॥ স্বর্ণেতে চিত্তিত ব্রশ্ম! আর পুরন্দর ॥ 

₹শুমান ভোমারে দিলাম এই বন। শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু হূর্য/কুলে। 
তব বংশ হেতু গঞ্জাঁহবেন গোচর | কেমনে বাড়িবে রংশ নির্মল হইলে | 
ঘোড়া টৈয়! অংশুমান অযোধ্য।তে যাঁয়। ভাবিয়া,সকল' দেব যুক্তি করি মনে | 
বিধরণ কহে আমি সগরের পায় ॥ অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ত্রিলোচনে ॥ 
কপিলের স্থানে পীইলাম অশ্বধনে । দিলীপ কামিনী ছুই আছিলেন বাপে। 
ভার কোঁপাস্ত্রেতে মরিয়াছে সর্ধবজনে | : বৃষ আরোহণে শিব গেল্সেন পকাশে ॥ 
শুনিয়া সগর রাজা শোরুাকুল মন। ৃ দৌহাকার প্রতি কছি?লর্ন ত্রিপুরারি 

পু্তশোকে নিরবধি করেন ক্রন্দন ॥ | মম বরে পুত্রবতী হবে এক-লারা ॥ 
বাহুর দশায় জন্ম হইল যখন। ূ ছুই নারী কহে শুনি শিবের বচন । 
সে'সরার আশা'আঁমি ছেড়েছি তখন | বিধবা! আরা কিসে হইবে নন্দন | 

ূ 
ূ 
ৰ 

ূ 

রাঁখিলেন তুলিয়? বিধাতা নিজ ঘরে ॥ মরিয়া! দিলীপণরাঁজ। গেল ব্রচ্গলোকঃ 

| 
ূ 

যটি হাজার পুভ্রে শাপ দিলেন বিষাই | শঙ্কর বূলেন ছুই জনে কর রতি। 
অপ্পকাঁলে মরিল না হইল চিরাই ॥ মম বরে একেরুহইবে সুসন্ততি ॥ 

অশুচি হইল যজ্ঞ না হইল সাঁয়। এই বর র্দয়া গেল দেব ত্রিরপুণরি। 

"কি মতে পাবেন মুক্তি ভাবেন উপায় ॥ : সান করি গেল ছুই দিলীপের নারী॥ 
স্বর্গেতে আছেন গর্গা করি কি প্রকার । বা সম্প্রীতিতে আছিলেন সে ছুই যুবতী। 
তাহা বিন কিনে হবে বংশের উদ্ধার ॥ | *ত দিনে এক জন টহল ধতুমতী| 
অংুমাঁলে রাঁজ্য রাজা করি সমর্পণ | ; দৌহেতে জানিল যদি %োহার সন্দর্ভ | 
গঞ্গারে আমিতে রাঁজা করিল গমন ॥ | দোহে'কেলি করিতে একের টহল গর্ভ ॥ 
গঙ্গা না পাইয়া তার নিত্য বাঁড়ে শোক। ; দশ মাঁস হৈল গর্ভ, প্রসব সময় । 
মরিয়া] সগর রাজ গেল ব্রজ্লৌক ॥ . ্ মাংস পিও মাত্রপ্পুত্র হইল উদয় ॥ . 
মান মাজ্য করে অধৌোধ্যানগরে | পুত্র“কোলে করিয়। কান্দেন ছুইজন. 

ভার পুক্র হইল দিলীপ,নাম ধরে" ॥ হেন পুন্ত্র বর.কেন দিল! ত্রিলোচন ॥ 
খুজে রাজা দিয়া'গেল গর্! আনিবারে | অস্থি নাহি মাঁংমপিওড চলিতে না পায়ে । 
তপ' দশ হাজির বুসর অনাহারে ॥ দেখিরী হাঁসিবে' লোক সকল সংলারে ॥ 

গর্পা, না! পাইয়। গেল স্বর্গের উপর £. | কোলে করিনল তাহা ঢুপড়ি ভিতরে । 
ভাছারে দেখিয় তুউএদেব পুরন্দর | 'ফেলিবারে নিয়া গেল নুর. তীবে | 



, আদ্িকাণ্ড। | ১% 

ছেনকালে [লে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন | ]: আকাশে শহইল বে বেলা দ্বিতীয় প্রহর |; 
ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষ) ॥ মাতা রলে পুত্র কেন না৷ আইল ঘর ॥ 
মুনি বলে থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া। . ' ভন্থুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী 1 
করুণ। করিবে কেহু আতুর দেখিয়া, ॥ রদ 
পুজ পথে শোয়া দৌঁহে গেল ঘরে । ( বশিষ্ঠ বলেন মাত্বা না কর 3 
স্নান করিবারে অষ্টাবক্র মুনি সরে ॥ . [ রসের মন্দিরে পুজ্রে পাবে দরশন ॥ 
আঁট ঠাই বাঁ কা মুনি গমনে কাতর । : আসি রাণী ভগ্ীরথে কৌলে করি নিল।, 
বালক তেমনি, করে 'পথেরস্উপর ॥ . নেতের আঁচলে তার মুখ মুছাঁইল ॥ 
এক দৃষ্টে অঞ্টাবদ্রতার পানে চায়। * (বলিতে লাগিপ্লে' ভগীরখের জননী | 
মনে ভাবে আমারে এ দেখি ভাউচায় ॥ 
আমারে দেখিয়া দি করে উপহাস,। 
মম ব্রন্গশীপে হবে .শরীব বিনাশ ॥ 
যদি তব দেহ হয় স্বভাবে এমন | . 
মম বরে হও তুমি মদনমোহন ॥ 

| কোন ছুঃখে ছুঃখী' তুমি কহ যাছুসণি ॥ 
(কারে ঝড়াইব কারে করিব কার্গাল। 
ূ বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে রন্মবৃপাল ॥ 
। কোন রৌগে রে:দী ভীার্সআমিত না জানি 
ূ এইক্ষণে ক্রি সস্হ শত বৈদ্য আনি এ 

অধ্টাবক্র মুনি স্ে বিষুঃর সমান । ৎ ভশগীরথ বলে মাতা ক্রি নিবেদন ৰ 

যারে বর শীপ পেন কহ নহে আন ॥, . । রোগ ছঃখ নহে.আস্তি পাই অপমান ॥' 

অধ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার । রর ৃ  বিরোধ কাধিল এরু বালকের সনে । 
দাঁাঁইল উষ্টিঘা+সে রাজার কুমার ॥ জারজ বলিয়া গালি দিল সে ত্রাহ্মণে ॥ 
ধ্যানে জানিলেন অস্টাবক্র তপোধন ।, কোন বংখজাত আম, কাহার নন্দন | 

বটে মহাপুরুব এ দিলীপনন্দন ॥ ইহার বৃত্তান্ত মান্তা কহ বিবরণ [5 
উভয়'রাণীকে ডাকি আনে মুনিবরে । পুজের হইলে ছুঃণ মায়ে লাগে, ব্যথা |: 
পুজ দিল হরযিতে দৌহে গেল ঘরে ॥ ূ পুজ সম্বোধিয়! মাতা কহে স্ত্য কথ। ॥ 

আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ । । সগরের ছিল সাটি হাজার তনয় 
ভগে ভগে জন্ম হোতু ভগীরথ নাম ॥ কপিল মুনির শাঁপপে হৈল ভস্মময় ॥ 
কৃন্তিঝাস পণ্ডিন্ত কবিত্বে বিচক্ষণ 1 গঙ্গা স্বর্গ হেতে যদি আইসেন ক্ষিতি | 
আদিকাগ্ড গান ভগীরখের জনম ॥ ৷ তৃবে সে সগরবংশ প্রোইবে নিষ্কৃতি ॥ . 

ভশীরথের দেব আরাধনা! দ্র মরতে ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন " 
গজ আনম্মনের বৃস্তাস্ত। ূ তবু গঙ্গা আনতে নারিল কোন জন ॥ 

পাঁচ বদরের হৈল হাঁতে খড়ি দিল। | দিলাপ তোমার পিত। গেল স্বর্গপুরে । 

বশিষ্ঠের বাড়ী পড়িবারে পাঠাইল ॥ পাইলাম তোশা পুত্র মহেশের বরে ॥ 

বাঁকে বালকে ছন্দ যখন বাড়িল। ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ শাম । . 

জারজ বলিয়ঃ গালি এক শিশু" দিল ॥ সুর্য্বংশৈ জন্ম তব অযোধ্যা বিশ্রাম. ॥ 
মন্যে ভগীরথ ছ্ঃখী ন! দ্র উত্তর ॥ শুনিয়। মায়েব্র কথা ভগীরথ হাসে । 
বিধাদে-আইল শিশু আপনর ঘর ॥ | হাসিয়া কহিল কথা জননীর পাঁশে ॥ 
সর্বদা অস্থির হয় সজল নয়ৰ। ,* _ ( সুর্য্যবংশে ভূপতিক়া নির্ধবোধের প্রায় । 
শয়নমন্দিরে শি?9 'করিল 'শয়ন ॥ অল্পশ্রমে গঙ্গীদেবী কে কোথায় পায় ॥ 

চি 



তত 

যদি আমি ধর ধরি স্তগীরথ অভিধানথ। 

, গঙ্গা আনি করিব সগর বংশ ত্রাণ ॥ 
কান্দিয়া কহিছে ভগীরথের জননী | 
| এক্ষণে না যাহ বংশ্মণি ॥ ' 
মায়ের [ তগীরথ না.রহিলি। 
বশিষ্ঠের স্থানে মন্দীক্ষা' সে করিল | 
যাঁত্াকালে করসে ললীজ। মায়ের স্মরণ । 

দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন ॥ , 
মায়ের চরণে আসি করিয়া প্রণতি |" : 
প্রথমে দৈবিতে গেল দেব স্বরপতি ॥ 
অনাহারে ইন্দ্রমন্জ্র জপে নিরন্তর ৫ * 
ইন্্রসেবা করে, সাত হাজার বৎনর। 

'মুন্ত্বশ দেবতা রহিতৈ নারে ঘর । 
আইলেন বাসব তাহারে দিতে বর । 
কোন বংশে জন্ম তব কাহার তনয় । 

বর মাগি লহ যে অীষ্ট তব হয় ॥ 
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রেবলিল বচন। 
সু্যবংশ জাত আমি দিলীপ নন্দন ॥ 
সগরের ছিল ধাঁটি সহত্র তনয় । 

কপিল মুনির শপে, হৈল" ভম্মময় ॥ 
স্বর্গেতে আছেন গঙ্গ দেহ স্থরপতি। 
তাছে মম বংশের হইবে হে দদগতি ॥ 
ইন্দ্র বলে শুন বলি.দিলীপকুমার | 
আমা হৈতে দরশন ন! পাবে গঙ্গার ॥ 
গঙ্গাকে আনিবা যদি আমি দেই বর ।, ' 
এক ভাবে ভজ “গিয়া দেখ মহেশ্বর ॥ 
গঙ্গারে আনিলে মুক্ত হইবে পাষণ্ডে+ | 

', গুহ] মুক্ত করি আমি দিব সেই দণ্ডে॥ 
ইন্দ্রের চরণে রাজা কৃ্রিয়। প্রণতি । 
কৈলাসে স্খিতে গেল দেখ পগুপৃতি ॥ 
ওকড়া ধুর! যে আকন্দ বিপ্াত, | 

তুষ্ট,হন ত্রিদশের নাথ ॥"" 
কৃড়ু অনাহাঁর'করে কতু নীরহোর,। 
দুঢ তপ কবে'জিশ হাজার বতলর ॥ 

মহেশ বলেন শুন বাজশর নন্দন |*" 

অনাহারে এ তপস্তা কর কি কারণ ॥ 

রদ 
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গঙ্গারে আনিবা তুমি আমি দিব বর 
এক ভাবে সেব গিয়া দেব গদাধর ॥ 

শিবের চরণে পুমঃ করিয়া প্রণতি | 
গোন্সোকে চলিয়া গেল যখা লক্গ্মীপতি ॥ 
এক দিন ভগ্গীরথ কোষ্ছিমন্ত্র জপে। .. 
তীক্নকা্ে তপ করে রৌদ্রের আতপে। 
শীত চারি মা থাকে জলের ভিতর। 
করিল এমত উপ চল্লিশ বৎসর ॥ 

* মন্ত্রষশ দেবতা রহির্তে”ঘরে নারে । 
বরু দিতে আসিয়া কহেন হরি তারে ॥ 
তপস্থাতে তোমার আমার চমত্কার । 

মীগ. ইষ্ট বর দিবু রাজার কুমার ॥ 
ভগীরথ'বলে প্রভু করি নিবেদন । 
সগরের ছিল যাটি;হাজার নন্দন ॥ 
কপিলের শাপেতে হইল ভশ্মময় | 

গঙ্গটুরে পাইলে তারা মুক্তিপদ পায় । 
কহিলেন পহাস্থ বদন চক্রপাণি | 
গঙ্গার মহিম! বাপু আমি কিছ জানি ॥ 
ভগীরথ বলে"গঙ্গ৷ নাহি দিবা দান । 
তব পার্দপদ্মেতে ত্যজিব আমি প্রাণ ॥ 

শুনিয়া'তাহারে হার করেন আশ্বাস ণ 
ব্রহ্মলেোকে আছে গঙ্গা চল তার পাশ ॥ 

ছিল ব্রন্মীলোকেতে সামান্য যত জল । 
মায়া করি হরিলেন হরি সে সকল ॥ 
্রহ্ার“দনৈ প্রভু দিলেন দর্শন | 
সন্ত্রমে উঠিয়। ব্রক্গ। দিলেন আসন ॥ 
পাগ্ধ দিতে যার ব্রহ্ম! ঘরে নাহি জল । 
শক পাত্র মাত্র আছে অৰিকল*॥ 

1 কমগুলু মধ্যে গঙ্গা পড়ে তীর মনে । 
আস্তে ব্যস্তে গিয়ী ব্রহ্মা! আনেন. যতনে | 
গঙ্গাজলে বিষুগপদ্ করেন ক্ষালন । ** 

: অংস্রিজা বলিয়া নাম এই সে.কারণ ॥ 
“ তগীরথঃরাজারে 'বলেন চিন্তবমণি । 
এই গঙ্গা লয়ে যাহ পতিতপাবশি 1. 

ব্রহ্মা গেহত্য প্রস্থৃতি পাপ করে । 

কুশাগ্রে পত্রশে যদি সব পাপে তরে ॥ 
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/স্নানেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি ।, 
বংশের উদ্ধার কর লৈয়া গঙ্গাবারি | 
'জীহরি বলেন গঙ্গা করহ প্রস্থান ণ 

'অবিলন্দে মুক্ত কর সাগর সম্ভান ॥ 
এত যদি কহিলেন প্রভূ জগন্তীথ | 
কান্দি! কেন গন্ধ! প্রভুর সাক্ষুৎ ॥ 
পৃথিবীতে কত শত আছে পোগীগণ | 
আমাতে আসিয়া পাপ করবুরে অর্পণ ॥ 

হইয়! তাস্থারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে।' 
আমি মুক্ত হুব প্রস্তু কাহার পরৰ্শে ॥ 

শ্রীহরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে । 
তাহারা আসিয়। স্নান করিবে তোয়াতে ॥ 
বৈষ্বের সঙ্গতি বামনা করি আমি ।' 
বৈষুবের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি ॥ 
গঙ্গাকে কহিয়া এই বাক্য জগৎপতি ৷ 
শহ। দিরা বলিলেন ভগীরথ প্রতি ॥ 
আগে আগে ফাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়া*। ' 
পশ্চাতে যাঁবেন গঙ্গা! তৌমাঁকে দেখিয়া 
বিরিঞ্ি বলেন রাজা তুমি পুণ্যবাঁন | 
তোম! হৈতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ ॥ 
তগীরথ আমার এ রথ তুমি লহ। 
এই রথে চড়িয়! আগেতে ভুমি যাহ ॥ 
রথে চড়ি ষায় আগে শঙ্ঘ বাজা ইয়া.। 
চলিলেন গঙ্গা তার পাছু গোঁড়াইয়া ॥ . 
স্র্গবাসী আসি করে শঙ্গ। জলে ক্রান। 
দেয় ভগীরথের মাথায় দুর্ববা ধান ॥ 
আঁদিকাঁু কৃত্তিবাস করিল বাখ্ীন"। 
স্বর্গে গঙ্গা মন্দাকিনী হইল*আখ্যান॥ 

'হরিছবার, শাতাল, ত্রিবেশী ইত্যাদিতে 

গলার ভ্রমণ | 

ব্রক্লোক হৈতে গগ। আল তগীরথে। 
আসিয়া মিলেন গঙ্গ। হমের পর্বতে ॥ 
স্থমেকুর চূড়ী ষাটি সহজ যোজন । 
বন্রিশ:সহজ্র তার গোতার পতন 

এই দি কহিলাম এ তান, মূল ।, 
স্থমের পর্বত যেন ধুতুরার ফুল ॥ 

আরদিকাণড। ১৯ 
শী শ পিস পসরা জা টস পু | ০ পি সবি এস একি প্র 

ভার মধ নাছ এক দারিদ্র? 

তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গ৷ দ্বাদশ বৎসর ॥ 
'না পায় গঙ্গার দেখা নাহি কেনি পথ. 
যোড়হাতে স্তুতি করে রাজা! ভগীরখ ॥ 
স্থমেক্লুতে হুইল তোমার অরতারু। 
নাঁ করিল! গঙ্গা মম বংশের উদ্ধার ॥ 
বলিলেন গঙ্গা শুন বাছা ভগীরথ। 
কোন দিকে ধার আমি নীহি পাঁই পথ ॥ . 
এরীাবত হস্তী যুদি আনিবারে পার । 
“তবেত পর্বত হৈতে পাই যে নিস্তার ॥ 
এর।বত পর্বত চিরিয়া দেয় দীতে । 
তবেত দ্বীহির হই আমি-সেই পথে ॥ 
গঙ্গার চরগে রাজা করিয়ুুপ্রণর্তি। 
আরবার গেল যখ। দেব স্থুরপতি ॥ 
প্রণাম করিয়া কন্দে যোঁড় করি হাতি। 
কহিতে লাগিল কথা ইন্দ্রের লাক্ষাৎ ॥ 
্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে। 
পড়িয়া! আছেন গঙ্গা স্বমের পর্বতে ॥ 
রাবত পর্বত চিরিয়। দেয় দাতে । 

তবে যে বাহির হন গুঙ্গা সেট পথে ॥ 
শুনিয়া চলিল ইন্দ্র চাপি'এক্সাবতে 1 
আসিয়া মিলিল সেই স্থমেরু পর্বতে ॥ 
হইল যে গর্বব এরাবতের অন্তরে । 
আমার সম্বাদ নিয় কহত গঙ্গারে ॥ 
ম্ম সহ গঙ্গ। যদি'বঞ্চে এক রাতি। 
তবেত পর্বত হৈতে"করি অবন্ঠহতি ॥ 
যখন কহিল এরাকত এই' কথ! ॥ 
মলিন করিল মুণ্ড ছেট করি মাথা ॥ 
মুখে নাহি বাঁক্য সরে চক্ষে বন্ধে জল। 
হিয়া ছুরু,ছুরু করে অত্যন্ত বিকল ॥ 
দশ] দেখি দয়ামুয়ী জিজ্ঞাসেন তায় | 
কি ভ্েতু“এমন দশী। ঘটিল তৌঁমায় ॥ 
 আনিতে নারিল। বাছা হস্তী 'এাবত.। 

কোন ছুঃ্থে কাণ্দ বাপু আৃস্তাকে কহৃতন॥ 
ভগীঘ্নথ.বলে মাতা করি নিবেদন । 
'্লরমণি মনোবাঞ্ছ বল পূরণ 



ও 

এরাবত বে কহিল“আ!সার গোচরে |” 
পুক্ঞ হয়ে জননীকে বলিব কি করে ॥ 

* ভীন্বী বলেন তারুবুঝিলাম ভত্ব । * 
রাজভে]গে-এরাবত হইয়াছে মত্ত ॥ 

- ফি আড়াই, ঢেউ-সে সহিন্তে পারে, 
তার ঘরে সপ্ত রাত্রি রব বল তারে ॥ 
এই কথা ভগীরথ কহে হস্তীবরে। * * 
শুণিয়! গঙ্গার, কথা আপনা-পাসরে ॥ 
চারিখান করিয়। পর্বত চিরে দীতে |," 

. চারি ধারা হৈল গঙ্গা স্মেরু পর্বতে ॥, 
, বস্থ ভডরা শ্বেতা ও অলকানন্দা আর । 
পিলেন পর্ববৃত হইতে চারি ধারণ। 

বনগুনামে পা হন.পুর্ব্ের সাগরেন। 
ভদ্রা। নামে স্থরধনী চলিলা উত্তরে ॥ 

' শ্বেতানামে চলিলেনু পশ্চিম সাঁগরে । 
" গেলেন অলকানন্দা পৃথিবী উপরে ॥ 
, এক ঢেউ মারিলেন এরাবূতোপরে | 

নাকে মুখে জল গেল হীমক্ষাম করে ॥ 
আগ টেউ মারিলেন প্রায় ণত প্রাণ । 
হস্তী বলে গঙ্গামাতা নুর পরিত্রাণ ॥ 
ম] বলি! হস্তা যদি দাঁতে খড় করে। 
আর ঢেউ রাখিলেন পর্বত উপরে ॥ 
পলাইল এরাঘত পাইয়া তরাস। 
আদিকাণড রচিল পণ্ডিত কৃতিবাস ॥ 

£ «মহাদেবের বেগ ধারণ। 

ভগীরখ হ্থমেরে হৈতে 'গ। নিয়া । 
, কৈলাস পর্বতে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া ॥ 
_ কৈলাস হইতে পড়ে পৃথিবী উপরে । 
তর ভরে বস্র্মতী টলমল রুরে ॥ 
বেগকতী হয়ে গঙ্গ। চলে রসাতিলে'। 
যোড়হাতে দাণডাইয়া ভগীরথ বাল । 
পাঁতীলেতে হইল তোমার আগুসার । রর 

হইবে কেম্নে মম বংশের উদ্ধার ॥ 
' গঙ্গা বলিলেন বাপু শুনহই বচন ।.. 
- "ফ্রিত্রী আমার বেগ নারিবে কখন ॥ 

রামায়ণ | ৪ 
০ 

পতি পন পাকি পশমী পিস পাস শিট সি শি পরশ পিসি শপ 

শিব যদি আসিয়া সহেন জলধার। * 
তবে প্থরি ক্ষিতিতে করিতে অবতার ॥ : 
গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়»প্রণতি | 
'আর বার গেল যথা দের পঙ্পতি ॥ " 

ূ এক বর্ধ করিল শিবের আরাধন । 

৭ মহেশ বন্েন পুনঃ এলে,কি কারণ ॥ 
৷ ভগীরথু বলে গঙ্গা দিল। নারাম্মণ। 
| পৃথিবী ধরিতে বেগ না পারে কখন। 
, তুমি যদি আমি শিরে ধ্লর জলধরে। 

পৃথিবীতেহ্হয় তবে গঙ্গবর অবতার ॥ 
| গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন । 
তোমা হতে পাব আজি গঙ্গ। দরশন ॥ 
পাঁতিলেন মস্ত দেবেশ পঞ্চশিরে। 

পড়িলেন পতিত পাবনী শল্তুশিরে ॥ 

| 
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'; শিবের মাথায় জট। বড় ভয়ঙ্কর । 
বেড়ীন জটার মধ্যে দ্বাদশ*বৎসর ॥ 
ভদ্গীরথ বলেন মা একি ব্যবছার | 
আঁষার কেমনে হবে বংশের উদ্ধার ॥ 

গঙ্গা বলিলেন্*বাপু শুন ভ গীরথ | 
জট। হৈতে রাহির হইতে নাহি পথ ॥ 
ভোলানাথ বলিয়া ডাকেন যোড়হাতি, ৷ 
ধ্যান ভঙ্গ হইল ম্রাছেন বিশ্বনাথ ॥ 

মহেশ চিন্রিয়া জট। দিলেন গঙ্গারে । 
নেইখানে তীর্থ যে হইলু হরিদ্বারে ॥ * 
যেব! নূর স্রখন দান কলর হরিদ্ধারে । 
তার পুণ্য সীম ত্রঙ্গ; বলিতে না পারে ॥ 
এক ধারা গেল গঙ্গা ঘপাতালমগ্ুলে। 
ভোগব্তী বলে নাম হৈল রসাতলে ॥ 
পশ্চাতে চলেন গঙ্গ|! ভগীরধ আগে । 
মিলিলেন আসি গ্জ। ভ্রিবেণীর ভাগে * 
সরস্বতী গল্গা আর যমুনার পানী । 
এই তিন ধারা; বহে নামেতে ভ্রিবেণী ॥ 
মকর প্রয়াগে য্বো নর সান করে | 

সর্বব পাপে মুক্ত হঁয় যায় মর্গপুরে ॥ রর 
আগে মায় ভঙ্গীরথ শঙ্খ বাজাইয়া 
ব্রাণসীপুরে গঙ্গা! উত্তরিল গিয়া ॥ 



আঁদিকাঁও। 
সপ সত আপস চি এস, শত এস ইস প পসউ লা্স ০ সি রি টসপস্স, ঠা পা জারি ৯ 

মন'দিয়া শুন বারাঁণীর আখ্যান । 
'বারাণসী তীর্থ যাহে হইল নিন্মীগ ॥ 
এক কালে কাঁটিলেন হর ছ্বিজ'মাথা। 
ব্রহ্গাহত্য। পাপ তার ন। হয় অন্যথ! ॥ 

্রন্মহত্য। চাশিলেক গিরীশের কান্ধে 
কার্তিক গণেশ আর কাত্যায়ণ্ু কান্দে । 
গৌরী কন্ণ কেন ব| কাদিলে বিপ্র মাথা] । 
ব্রহ্মবধ হইল কে করিৰে অন্যথা ॥ 
শুটয়া গৌরীরু কথা শিব হাসি ভাষে। 
পৃথিবীতে গেল গঙ্গা কত পাপ নাশে ॥ 
বৃষভে চাঁপিয়া তবে শঙ্করী শঙ্কর ৷ 
দাগ্ডাইল স্থুরধূনী তীরেতে সত্ব ॥ 
কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল,পরশন 1: 
ব্রহ্ম হতয্ঞঞ্জাপ তীর হইল মোচন ॥ 
ধূর্জদটী বলেন €দখ গঙ্গার পরীক্ষা | 
পঞ্চক্রোশ ঘুড়ি হর দেন গণ্ডী রেখা ॥ 
সেই পঞ্চক্রোশ তীর্ঘ নাম বারাণসী | 
তাহাতে ছ]ড়িলে তনু শ্বিলোকে বসি ॥ 
এক রাত্রি গনী তথা করি অবস্থান 
করিলেন ভর্গীরথ সহিতে প্রস্থান ॥' 
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া। 
জহ,র নিকটে গঙ্গ। মিলিল আসিয়া ॥ 
পাত। লতায় কৃত জঙ্ব, মুণিরথর 
গঙ্গাআোতে ভেসে যায় দেখিতে ছু্র ॥ 
চক্ষু মেলিলেন মুমি ভার্গিলেক ধ্যান । 
গণু,ষ করিয়া সব জুল করে পান ॥ * 
কত দুরে গিয়া! ভগ্গীরথ ফিরে চাঁয়। 
কোথা গেল গঙ্গাদেবী দেখিতে শা পায় ॥ 
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন জঁনে । 
৮৫ মুনি বটতলে বসিয়াছে ধ্যানে ॥ 

রে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে,। 
রি গঙ্গা মোর ফেব! নিল পথে ॥ 

মুনি বলিলেন শুন রাজা ভর্গীরথ । 
গু্গারে আনিতে ত তব মাহি ছিল পথ ॥ 
মম খর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহৎ» 
্রহ্মার'নিকটে গিয়া কহ ভগীগথপ: 

১ 
পা ছি পাস এআ পপ পি পর শিট এ বিসিএস পিস শি সস পা রস এপ পপি সি আলি জা পলিশ সপ ৬ স্পা 

1 আন গিয়া ব্রহ্মা মম করিতে কি পারে । 
গণুষ করিয়া গঙ্গা রেখেছি উদররে ॥ 
মুনির নচন শুনি লাগিল তরাম । 
আদ্িকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবায় ॥ 

ধাণারমুনির অস্থি গঙ্গায়! পঞ্ডনে 
' বৈকুগে গমন 1. রী 

"যোড় হাতে ভগীরথ করেন স্তবন। 
| [১ পাপ 

তোমার মহিষ! গুণ জানে কোনজন । 
মনুষ্য শরীরে তর কি জানি স্তবন ॥ 
সগররাজার ষাঁটি.হাজার তনয় । 
কপিলের শাপেতে হুইল ভশ্মময় ॥. 

,তোমার উদরেতে চাক্ষার অবতার । 
আমার বংশের কি্ধে হইবে উদ্ধার ॥ 
্রাহ্মণের কোপ নাহি খাঁকয়ে কখন | 

 কপাতে বলেন তারে জহহ, তপোধন ॥ 

ৰ মুখ হৈতে বাইর করিলে গঙ্গাজল। 
ৰ উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে ঘুষিবে সকল ॥ 
৷ চিরিল দক্ষিণজান্ু সেইক্ষণে মুনি | 
[ জানু দিয়! বাছির, হইল স্বয়ধনী ॥ , 
৷ ছিলেন কিঞ্চিৎকাল জহর উদরে। 
ৰ জাহুবী বলিয়া নাম হইল সংসারে ॥ 
ূ শাপ ভ্রষ্ট সেই খানে-গঙ্গামাত। শুনি । 

সেই খানে হইয়া যান উত্তর বাহিনী ॥ . 
৷ কাণ্ডার ন!মেতে মুনি ছিল এক জন । 
৷ তার তুল্য পাপী নহে-এ তিন ভূবন ॥ 
ৰ “জন্মাবধি সেই মুনি বেশ্টা.সেবা কলে । 
। তারি বশীডুতা হৈয়। খাকে তারি ঘরে ॥ 

কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন । 
ব্যাত্বেতে ধরিয়া! তার বধিল জীবন ॥ 
যমদূতি আসি ন্তাকে করিয়া রন্ধন । 
লইন্ক৷ চলিল তারে যমের ভবন ॥ * 

'। ন্বাস্রেতে সকল মাংস গেলত খাইয়া । 
বনের মধোঁতে অস্থি রহিল পুড়িয়! ॥ 
কাঁকেতে লইয়াঘায় গঙ্গা মধ্য দিয়া । 

 হেনকালে সক্ান মে কাকেরে দেখিয়া ॥ 



ৰ. রামায়ণ 
স্পা শা শা তি শা শি শা পি লা শপ পা শা স্পা সা শা শি 

মহাবেগে যাঁয় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া |" 
গঙ্গা দিয়া ষায় কাঁক ভয়ে পলাইয়া। ॥ 
ছুই জনে ভারা তথা'জড়াজড়ি করে ।' 
 দৈবযোগ্ে ষেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে,॥ 
' যখনু করিল অস্থি গঙ্গা,পরশন |", 
চতুভূর্জ হইয়া*সে চলিল ক্রাঙ্ষণ । 

হেনকালে নারায়ণ বৈকুে, থাকিয়া | ' " 
কাড়িয়৷ নিলেন-যমর্দূতেরে মায়িয়। ॥ 
কান্দিতে২ সবে ঘমের কিন্কর। 
_জিজ্ঞাষা করিতে গেল যমের গোচর ॥ 

বিষয় ছাড়িনু প্র আর নাহি কাঁয |. 
আজি বড় যমরা'জ গাইলাম লাজ ॥: 
কাণ্ডার নামেতে পাগী,ত্রিভূবনে জানে । 
তাহারে বেকুষ্টে হরি,নিলেন কি গুণে ॥ 
খুনিয়। দূতের কথা যমরাজ রোষে। 
জিজ্কাস। করিতে গেল শ্রীহরির পাশে ॥ 
কান্দিতে লাগিল যম ধরি প্রভু পায়। 

_ বিবয় ছাড়িনু বিষয়ের নীহি"দায় ॥ 
* পাপীর উপরেতে আমার অধিকার । 
আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার ॥ 

' কাণ্ডার ত্রান্ধণ.পাগী ত্রিভূবনে জানে । 
তাহারে বৈকুণ্ণে আনিলেন কোন গুণে ॥ 
শুপিয়। যমের কথ! হরি হাসি কয়। . 
গঙ্গা যথ। তথা কু পাপ নাহি রয় ॥ 
গঙ্গার মহিষ কত কি বলিতে জানি । 
মন দিয়। শুদ তবে কহি দগুপাণি ॥ 
যত দ্বরে যাইবেক গঙ্গার বাতাস। 
আমার দোহাই যদি যাও তাঁর পাঁশ ॥ 
পুড়ে মরে অস্থি লৈয়। ফেলে গঙ্গানীরে | 
চতুভূজ হুইয়া জাসিবে বর্গপুরে ॥ 
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্জাজল করে পান + 

সে শরীর জান তুমি আমার সমান ॥ 
নিষেধ করহ-গিয় যত দূতগণে । 
আমার. ম্বদি যাও সেই স্থানে ॥ 
শুনিয়। প্রভুর কথা শমন্রে ভ্রাস।.. 
আরিকা্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 

শি ০ পস 

সগর বংশ উদ্ধার । 

- কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া ॥ 
গৌঁড়ের নিকটে গঙ্গী মিলিল! আসা ॥ 
পদ্মনামে এক মুনি পূর্ববমুখে যায় । 

| ভগ্গীর্থ বলি, গঙ্গা পশ্চাৎ-গোড়ায় ॥ 
যোড়হীত করিয়া,বলেন ভগারথ | 
পূর্ববদিক যাইতে আমার নীহ্ি পথ । 
পদ্ম মুনি লয়ে গেল নাম পঞ্াবতীী | 
'ভর্গীরথ সঙ্গেতে লিল ভগৌরথী ॥ 
শাপবাণী স্থরধনী দিলেন পন্মীরে । 
মুক্তপ্দ য়েন নাহি হয় তব নীরে॥ 
একবার গেল গস্কা.ভৈরববাহিনী । 
আরবার ফিরিলেন সাগরগামি। 
অজয় গঙ্গার জল হইল দর্শন । 
শঙ্বধ্বনি করেন যতেক দেরুগণ ॥ 

শঙ্ধবমি ঘাটে যেবা নরংন্নান করে। 
অধুত বৎসর সেই'থাকে স্বর্থপুরে ॥ 
নিমিষেতে 'আইুলেন নাম ইন্দ্েশ্বর | 
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর ॥ 
গঙ্গাজলে যথা ইন্দ্র,করিলেন আন । 
ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম.হইল সে স্থান ॥ 
ইন্দ্রেশ্বর ঘটে ধেব৷ নর ন্বান করে। 
সর্বব.শীপে যুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে ॥ 

1 চলিলেন,গঙ্গা, মীত। কৰি বড় ত্বরা | 
: মেডাতল! নাম স্থানে যান সরিদ্ধারা ॥ 
মেড়ায় চড়িয়া বুদ্ধ আইল ্রাহ্মণ । 
মেড়াতল। বলি নাম এই ৫স কারণ ॥ 
গঙ্গারে লইয়! বান আনন্দিত হৈয়া । 
মাসিয়া মিলিলা গঙ্গ! তীর্থ যে নদীয়। ॥ 
সপ্তদ্বীপ মধ্যে মার নবদ্বীপ গ্রাম ॥ 
এক রাত্রি গঙ্গা তথা" করিল বিআঁম ॥ 

. [রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান। 
আসিয়া সিলিলা গঙ্গণ সপ্তও্ায় স্থান ॥. 
সপ্ুগ্রাম তীর্থ জ্কাম প্রয়াগ সমান রি 

সেখান ইইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ | 
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গঙ্গা বলে দেশে যাও রাজার নন্দর্ন। 

সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন ॥ ্রাহ্মণেরে দিল ধন যার যত আশ ॥ 
মহাতীর্ঘ হইল সে সাগরসঙ্গম | মন দিয়া শুন রাজা সৌদাঁস চদ্রিত্র। , 
তাহাতে যতেক পুশ্যু কে করে, সে ক্রম ॥ | শুনিলে যে পাপ ক্ষয়.শরীর পবিত্র | 
যে গল্গাসাগরে নয় স্ান দান করে । 7 এক দিন গেল রাজ স্বগয়! করিতৈ। 
&৪&লাপে মুক্ত হয়েন্ায় স্বর্গপুতর | মুগ চাহি চিরে রাঞ্জ। বনেতে বনেতে ॥ 

করিল রাজার শ্রাদ্ধ তর্পণ সৌদাস। 

আকনা মাহেশ গঙ্গ। দক্ষিণ করিয়া । , শতেক যোজন থাকে,গ্জা২ বলে ডাঁকে, 

বিহরোদের ঘাটে গঙ্গা উত্তরিল ,গিয়। ॥ .(  * শুনে যমে চমতকার লাগে ॥ 
গঙ্গা বলিলেন বাপু শুন"ভগীরথ। ' "| পক্ষীগণ থাকে যত, তাহা বা.কহিব কত, 
কত দূরে তোমার দেশের আছে *পথ ॥ ৭. কর সদা গঙ্গাজলপান | * , 
ভ্রমিতেছি এক বর্ধ তোমার সংহতি । দুরে রাজচক্রবস্ত, যার আছে কোটি হৃস্তী, 
কোথা আছে ভক্মগয় সাগর সন্ততি| ,* নেই নহে পক্ষী পমান | 
তগীরথ বলেন মা এই পুড়ে মনে।  গরয়াক্ষেত্রে ঘারাণসী, ছবারকা মখুরা কাশী, 
পূব ও দুক্ষিণদিক তার মধ্যস্থানে ॥ গিরিরা্ গুহা যে মন্দর | 

যেইখানে*আছিল“কপিল মহামুনি। * এ সব যতেক তীর্থ, বিষ সম মহত্ব, 
সেইখানে মম বংশ মাতৃমুখে শুনি ॥ * সর্বব তীর্থ গঙ্গাদেবী সার ॥ 

রা ৪৯৮ বা | সতী নৌছাসের উদমখানা? 

আঁছিল সগরবংশ ভম্মরাশি হৈয়া"। 'গঙ্গা হেতু গেল যাটি হাজার বৎসর । 
বৈকৃষ্টে চলিল সবে গঙ্গাজল পাইয়া! ॥  পুনর্ববার "গেল রাজা "অযোধ্যানগর 
হস্ত তুলি গঙ্গা! ভগীরথেরে দেখান | রাজা হৈয়। করিলেন প্রজীর পালন |. 
ওই তব বংশ দেখ ব্বর্গবাদে যান ॥ হইল সৌদাস নামে তাহার নন্দন ॥ 

এক জন রহিল জল্লের অধিকারী ।  " । অযোধ্যাতে করিলেন রাজস্ব সৌদাস। 
আর সব চতুউুজে গেল স্ব্গপ্রী?। ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতীরে বাম ॥ 
বণঃমুক্তি হইল দোখয়া ভগীরথে । , কিছুকাল ভগীরখ ভ্শীরথী ভটে। 
গঙ্গাকে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে ॥ থাকি হইলেন মুক্ত সংমার সঙ্কটে | 

চি. নিন পণ্ডিতের. কবিত মহত্ব । আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লয়ে জায়া। 

১: | আনি লেকে মুক্ত কৈল ভগীরথ ॥ ' 1 দৌদাসের কাছে উত্তরিল সে আসিযা ॥ 

ফি গঙ্গার মাহায়া রর্ন।* | ছাড়িযা রাক্ষ,রূপ ধ্যঘ্ব রূপ ধরে । 
,_ ; ছুই জনে কেলি করে প্রভাস্রে তারে ॥ 

জান্টিবী জননী দেখী, আশইলেন এই ডুবি, | হেনকালে সৌদাস সে ব্যান্্রকে দেখিয়। | 
এ তিন তুবনে প্রতিবার । শৃঙ্নারের কালে তারে মারিল দিদ্ধিয়া ॥ 

স্র,নর নিস্তারিণী, পাপ্পু তাপ নিবারিণী, | এইকালে রক্ষিপী রাজার প্রচ্ছি ধলে । 
' কলিষুলে হেন'অবতীর ॥ . | বিনা*দোষে স্বামী মার শৃক্ষারের কালে ॥ 

ধহ্য্২ বহ্মতী,. যাহাতে "গঙ্গার স্থিতি, ! পরিণীমে জানিবা' হইবে যত পাপ ।' 
ধন্য ধন্ত্ধন্যা কলিসুগে | , বহাপাপ ভাঙ্গবে হইবে ত্রহ্ধশাপ ॥ 



খা 
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এতেক বলিয়। সে রাক্ষপী গ্নেল ধন। 
'মনোছুঃখে গৃহে রাক্ী করিল গমন ॥ 
পাত্র মিজ্রগাণে রাজ। করিল আহ্বান । 

চে মুনিরে আগে বরিণ লন্মন॥' 
মুনিরে কহল'রাজা সব ব্বিরণ | 

, এই পাঁপ কেমনে'হুইবে বিমোচন ॥ 
পুরোহিত, বশিষ্ঠের 'অনুজ্ঞা প্রাণে | 
অশ্বমেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥ 

যজ্ঞ পূর্ণে দিল রাজা যজ্ঞের দক্ষিণা । 
. বিদায় হইয়া! যধে গেল সর্ববজনা ॥ 
হেনকালে সে. রাক্ষসী ভাঁবে মনে দন । 
মম বাক্য ব্যর্থ হবে জানিল কারণ ॥ 

আপন রাক্ষস রূপ দুরে ভেয়াগয়!। 

. বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়া আসিয়া 
সৌদাঁন রাজার কাছে কহিল বচন । 
মোরে মাংস ভোজন 'করাহ যশোধন ॥ 

ূ রাজা বলে অশ্বমাংস করি আহরণ । 
সেই মাংস খাইবারে গেল তব মন ॥ 
'স্বান সন্ধ্যা করিয়া আইস মহামুনি | 
করাইব, তবে মাংস রন্ধন এখনি ॥ 
বশিষ্ঠের রূপ সে দূরেতে তেয়াগিয়া । 
প্রাচীন বিপ্রের বেশ ধরিয়া আসিয়া ॥ 

মনুষ্যের মাংস লৈয়া করিল রঙ্ধন। 
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজ। করিতে ভোজন ॥ 
যজমান বাঁক্য মুনি"লঙ্ঘিতে না পারে । 
উপস্থিত হইলেন রদ্ধনআগারে ॥ 
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন | 

' রাক্ষমী মনুষ্য মাংস দিল ততক্ষণ ॥ 

থাল কোলে থুইয়! র'ক্ষসী গেল ঘরে | 
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িলন অন্তরে ॥ 
মনুষ্যের মাংদ দিয়! কর উপহাস! 
তুমি ব্রক্ম রাক্ষদ যে হও হ্বে,নৌরাস ॥, « 
এত, যদি শ্তরীবৃশিষ্ঠ মুনি শাপ-দিল | 
মুনিকে শাপিতে রাজা হাতে নিল জল ॥ 

' অকারণে শাপ দিলা আমি নহি দোধী। . 
এই. জলে পোড়া ইয়া করি ভন্মবরাশি ॥ 

পানর?! রী ৃ 
এটি আআ সস রই পরশ ৬ রি, পলি শপ উর “স্। 

_ হেনকালে রাক্ষপী রাজার শাপ শুনি। 
ঘর হইতে পলাইয়া চলিল আপনি ॥ 
'ধাণন করি জানিল' বশিষ্ঠ তপোধন | 
রাক্ষপী আসিয়া মাংস মাগিল ভোজন ॥ 
মুনিকে দিবারে শাপ রাজ! নিল পানী ।, 

। নিষেধ করেব তারে দময়ন্তী রাণী ॥ 
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ক্রোধ সম্বরিয়া রাজা ভারে মনে মনে । 
এই জল এখন*ধুইব কোন স্থানে ॥ 
স্বর্গে থুই যুদি তবে দেবগণ মরে । 
নাগগণ মরে ব্দি' ফেলি নীগপুরে ॥. 
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শস্য যাঁয়। 
সেই 'ল'কেলে জা আপনার পায় ॥ 
রাজার পুড়িয়ে গেল ছুখানি চরণ । 
রাজার কল্মাষপাদ নাম সে কারণ ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন শাপ দিনু নৃপবর । 

৷ রাক্ষপু হইয়া থাক এগার বৎসর ॥ 
লোটায় ধরিয়া রূজা বণিষ্ঠ চরণ। 
কত দিনে রে মম শাপ বিমোচন ॥ 

| মুনি বলে পাবে যবে গঙ্গা দরশন | 
তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন ॥ 
সৌদাস' ভূপতি ব্রক্মরাক্ষন হইয়া । " 
দেশে২ নিত্য কিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া! ॥ 
এগাঁর বৎসর পূর্ণ হইল যখন। 
তিন দিন আহার না! মিলিল তখন ॥ 
উত্তরিল গিয়া রাজ। প্রভাসের কুলে ৮ 

 শ্রশ্নযুক্ত হইয়া বসিন বৃক্ষমূলে ॥ * 
| ক্ষুধায় আকুল প্লাজা যে বক্ষ নেহালে। 
এক ব্রন্ধদৈত্য আছে সেই.ব্ক্ষডালে ॥ 
ত্রক্ষদৈত্য বলে ওহে তুমি কেন হেথা ।, 
মম স্থান ভূমি নিলা আমি যাব কোথা .॥ ॥ 
শুনিয়া তাহার কথ! সৌদীস হাসিল । " 
ব্রশ্মাদৈত্য দেখি এটা খাইতে আইল ॥ 
্রহ্মদৈত্য রাক্ষসে বিবাদ দুই জন। 

' ছয় মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমন ॥ : 
ছুই জন যুদ্ধে সম নূযুন নহে কেহ্। 

 মিত্রতা করিয়। পরস্প্র কারে স্নেহ ॥ 



আদিকাঙ | 
পপ তি ০ সপ লিন শি 

ৰ সর্ব ছুঃখ ছুই জন করেন প্রকাশ। 
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে বলেন সৌদাস ॥ 

দত্য বলে মিত্র শুন, বিবরণ । 
' বরদত্ভ নঠমে আমি ছিল।ম ব্রাহ্মণ 
বহুকাল বেদ পড়িলাম গুরু বরে । & 
চাহিলেন গুরু কিছু দক্ষিণা আঙ্গারে ॥ 
করিলাম উপহাস শুনিয়াএগুরুরে | 
গুরু বলে ব্রহ্মদৈত্য হও'অতঃপরে ॥ 
যখন গঙ্গার জল.প্শীবে দরশন | 

তখন পাইপ! মুক্তি ব্রাহ্মণনন্দন" ॥ 
সৌদাঁস বলেন মিত্র:হচেতাইলা মোরে । 
তেই সে গঙ্গার তত্ব ছুই জনে কনর ॥. 
গঙ্গান্নান করি যাঁন সে ভার্পব খষি। 
মাথায় করিয়া গঙ্গাজলের কলমী ॥ 
হেনকালে ৫দোহে বলে আগুলিয়। তারে । 
এক বিন্দু গঙ্গাজল দিয় ঘাও মোরে ॥ 
ল[গিলেন বলিতে ডার্গৰ তপোধন। 
অগ্রভাগ শিরের'তা। দিব হে কেমন ॥ 
দ্োহে কহে মুনি তোর নাহি বিদ্কালেশ । 
গঙ্গাজলে নাহি হয় শেষ অবশেষ ॥ 

. জানিলেন তখন ভার্গব তপোধন |, 
মহ[জন বটে ভশীরথের নন্দন ॥ 

- কুশীপ্র করিয়। গঙ্গা দিল.তার-গান্ব 
ব্রক্মহত্যা আদি পপ এড়িয়া পলায় ॥ 
ছিলেন সৌদাঁম ব্রহ্মর/কন হইয়া ? 
বৈকুণ্ে চলিয়! গেল গাঙ্গাজল পাইয়া ॥ 
ব্রক্গদৈত্য আর ব্রহ্মরক্ষিন সন্থরে | 
ছুই জনে যুক্ত হইয়া গেল নিজ বরে ॥ 
॥ গঙ্গার মহিমা এই কি রলিতে জানি । 

অর্দাকাণ্ড রচে কুক্ভিবাস নহাগ্ণী 

ধিলাপের অঙ্বমেধ যজ্জ বিবর়ণ। 

সৌদাস গেছলন আয়ু শেষে স্বরণস্থুলে 
' হইলেন দাস ভূপতি 'ডুমগ্ুলে ॥ 
« স্দাস করন রাজ্য অনেক বহুসর |” 
দিলীপ হইল রাজা রাজ্যের উপর ॥ 
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দিলীপের.নন্দন হইল রঘুরাজ!। 
পুজের সমান পালে পৃথিবীর গ্রজী ॥ 

শি স্পট সপ পপি পরী সি সা 

| একেত দিলীপ রাজা মহাবলবান। | 
তদ্রেপ.হুইল পুত্র জর পিতার সমান 1. 

পুরজজের বিক্রম দেখি ভাবে মনে মন । 
| অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন আরম্তণ ॥ 
৷ ঘোড়া রাখিবাঁরে নিয়েটজিলেন রঘুরে | 
৷ যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দুরে ॥ 
০ ঘোড়া দির দিশীপ কহিল তার ঠাই 
বক্তপুর্ণ কালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥ 
ৰ ঘোড়* রাখিবারে রঘু করিল পয়ান । 
 সঙ্গেতে 'চলিল তুল্য যোদ্ধা বলন্বান ॥" 
৷ মহেন্দ্র বলেন ্র্মা কান বুদ্ধি করি। 
রা অশ্বমেথ করি 'রাজা লবে স্বর্গপুরী ॥ 
কনে নিবারণ হয় বল 'কৃপা। করি । 
1 বিরিঞ্ বলেন তীর ঘোড়া কর চুরি ॥ 
1 অশ্ব বিনা রাজ বঙ্ঞ রুরিতে না পারে । 
। চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়া চুরি করিবারে ॥ , 
' দ্বিতীয় প্রহর দিব! অন্ধকার করি। 
লইলেন দেবরাজ যঙ্জ অশ্ব হরি ॥ 

ইন্দ্র বিন। ঘোঁড়! মোর লবে কোন জন ॥ 
নয় বৎসরের শিশু দশ নাহি -পুরে। 
রথ চালইয়। দিল হজ্জের উপরে ॥ 
সহ ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রখখান ॥' 

| পলকে প্রবেশে গিয়া ইন্দ্র“বিগ্ভমানি ॥ 
ইন্দ্র“কোথ। বাল রঘু ঘন ছাড়ে ডাক । 

| আজি ইন্দ্র তোমা প্রতি ঘটিল বিপাক ॥ 
ূ পর পপ বলি রঘু লাগিল ডাকিতে। 
| বাহির হইল ইজ চড়ি এরাবতে ॥ 
উপ পুত | 
মরিবার নিমিত্তে আইলি স্বগবাসে ॥. 
মাছি হৈয়া সহিবা কি পর্বতের ড়ার | 
গলায় কলনী বান্ধি নদীতে সাভার ॥ 
সহিভে ক্ষুরের ধা কেবা! বল পারে । 
বালক হৈয়া আইস 'আমার উপরে / 

ৃ ঘোড়া হারাইয়। ভাবে দিলীপ নন্দম | 

ূ 

ূ 
ূ 
ূ 
1 
[ 

) 



্ু লস পিস বাস্দিভত উপ আর সপ পলিসি পািস্পি আ আস্ত সভা সপ আসি 

পা 

৬, 
স্পা 

বরকে পার্ক, ক্র বণ নহি হজিনি ।- 
যার যত বল দ্ধ জানিব. এখনি ॥ 
আমাকে বালক দেখ অ।পনি ক্ষি বীর । 
বালকের বরণে আজি হও দেখি স্থিব্ ॥ 
তিন বাণু মারে রবু ধাসবের হুকে | * 
ধরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে দে'র পাকে,॥ 

ইন্দ্র বলে ভাল ধি ধয়সে ছা. ওয়াল 
এড়িলেক বাণ যেন অগ্নিরপ্উথাল। 
দশ বাণ ইন্দ্র তবে পহিপশ্নন্ধান | 
দশ ব|ণে কাটল ইন্দ্রের দশবাণ ॥ 
দুই জনে বাণ বৃষ্টি যেন জল ঘনে । 
ছুই জনে,যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে ॥ 

' ঘুরাজ জানে বা দপাঁওপত সঙ্গি । 

হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী ॥ 
এয়বত হইতে পড়িল ভূমিতলে | 

ডি 

লোহার শিকলে বাচ্ছি খে নিয়া তোলে ॥ 
ঘোড়। শিয়া আইল বাপের বিগ্যমানে | 
সাত দিন ইন্স বান্ধ। অযোধ্যাভূবনে ॥ 
সঙ্গেতে করিয়। ব্রক্মা যত দেবগণ। 

' আপনি চলিয়া গেলণ্অযোধ্যাভুবন ॥ 
বিধাতা বলেন রাজ তুমি পুণ্যবান। 
(তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান ॥ 
আঁর কিবা! বর দিব তোমার ঘুরে | 

'ব্ঘুলংশ, বলি যশঃ ঘুষিবে সংসারে ॥ 
এত যদি বলিলেন ল্রহ্ম। মুনিবর | 
তবে মুগ্তত হইলেন দেব পুরন্দর ॥ 
রঘু বলিলেন, সত্য কর পুরন্দর । 
অনারুটি নহে ঘেন অযোধ্যা উপর. ॥ 
ইন্দ্র বলিলেন চিত্ত! না করিহ তুমি | 
ণে কিছু ক্ষেতের কম্ম সে ক্ষরিব আমি ॥ 
করিল্ন এই সত্য দেব খুরল্দূর 1 
ইন্রসহ ত্বর্গে গেল সকল অমর ॥ 
রঘর বিক্রম. গুনি শত্রপক্ষে ব্রোস,। 
আদিকাপ রুল, পঞ্ডিত কুত্তিবাস ॥ ৃ্ 

পল | 

তি সর বি সপ আত 

 বামাযণ | 
ক 

» স্ব সপ ন্প পপি শত পিসি পা পাপা পপাস্পাস্পী সপ সল পাশ ০ 1 নিও 

রঘুরাজার দানবান্ি। 

**দিলীপ রাজত্ব রূরে অযুদতত বসর | 
পুজে রাজ্য দিয়া গেল অমর নগন.॥ 

পিচ্ৃশ্রাদ্ধ কন্িলেন রঘু শোধন | 
ব্রাঙ্মণেরেদিলেন-ষে ছিল যত ধন ॥ 

| অগ্যতক্ষ্য রঘুর|জ! নাহি রাখে*ঘরে । 
| ম্বত্তিকার পান্দে রাঁজা' জলপাঁন করে ॥ 

বন্রদর্ত নামে এক ব্রাঙ্কণনন্দন | 
কশ্থাপ মুনির ঠাই করে অধ্যয়ন ॥ 
গুরুগৃহে বদতি করিয়া বহু দিন | 
চতুরন্টি' বিদ্ভাতে.সে হুইল প্রবীণ ॥ 
গুরুরে দক্ষিণ দিতে কহিল তাহারে । 
কি দক্ষিণ দিব গুরু আজ্ঞা কর মোরে ॥ 
গুরু বলে অগপ্প মাগি কর বিবেচনা । 
চৌধষ্টি বিদ্যার দেহ চৌদ্দ কোটি সোণা ॥ 
দ্বিজ কছিলেন এই অসম্ভব কথা । 
মনে ভাবে এতেক স্বর্ণ পাবে কোথা ॥ 
সবে বলে রঘৃরাজা বড় পুণ্যবান । 
তার' ঠ।ঞ্চিআমি গিয়। মাগি স্ব্ণদান ॥ 
সাত দিবসের তরে নিয়ম করিল । 

1 গুরুকে কহিয়। শিষ্য ব্দায় হইল ॥ 
| সাত পাঁচ ভাবিয়। সে দ্বিজ অকিঞ্ন । 
৷ অবোধ্যানগরে আস দিল দরশন ॥ 
ূ ব্রাহ্মণে মিষেধ নাহি 'রঘুর দুয়ারে |. 
। উত্তরিল গিয়া সে র্ুর অন্তঃপুরে ॥ 
স্বতিকার পাত্রে রঘু করে 'জলপান। 

৷ দেখিয়া জ্রাঙ্গণ পুত্র করে অনুমান ॥ 
র স্বর্তি তকার পাত্রেতে.করিছে জনপান । 

কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি ম্বর্ণদাঁদ |" 
দেখিয়! ত্রাঙ্গণপুত্র যাঁয়-পাচু"হেয়া |" 
রাখিল ব্রান্ুণ রঘু ছাবরেতে দেখিয়া ॥ 

সপ 

'| আপনি পাখালে রাজ তাঙ্ার চরণ টু 
[রিং মিষ্টান দিয় করায় ভৌজন*॥ ". 

1: কণুৰি তা্ছুল মাল দিলেন চন্দন. 
|জিজ্ঞাস। করেন ক্রি পাদসুস্বাহন ॥ 



, ইহার উপায় কহি শুনহ আপুনি ॥ 

: পাগ্য অর্ধ দিল 'রাজা 'বসিতে আসন | 

ৃ 'আদিকাও 1 া হ্ 
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ব্রাহ্মণ বলেন রাজা তুমি পুণাবান। " | আজ্ঞ! করিলেন রাজা পার পরিবারে । 
আসিয়াছি তব স্থানে লইব্ঝারে দান ॥' | সবে সাজ যাইব কুঝেরে দেখিবারে ॥ . 
দেখিলাম ঘটিয়াছে যে দশা তোমারে । - ৮ কটক সাঁজিল বাজে ছুপ্রুভি বান? 

ূ্ াপনারণনাহি কিছু কি দিবা আমারে ॥, | কৈআস কুবের তাহি। করেন আবধ ॥ 
তোম।র অধীন রাজা ধরণী অশেষ । | কুধেরের দূত: ত ছিল অযোধ্যানভুবনে । 
পর্ধ্য তোমার দেখি স্বৎপাত্রঃশৈব ॥  জিজ্তাপা করিষ্ন লব পাত্র মিন্রেগখে ॥" 
দেখি তব দশা! ডুর লাগিল আমারে । .. পান্র মিত্র বল্পে কি ব্ডোঁও শুধাইয়। ৷ 
এসেছি তোমার ঠাই ধন গ্রাগিবারে | প্রমাদ পড়িবে"কালি কুধেধ়ে লইয়া ॥ 
ভূপতি বলেন তুমি*কত চাঁহ ধন । * 7 শুনিত্বা ধাইলপ্টুত চলিল অমনি । 
যাহা মগ তাহ! দিব ঠাকুর ত্রাঙঈগীণ ॥* ৈলাসে নারদ গিয়া! কহেন্ন তখনি ॥ 
শুনিয়া রাজার কথ দ্বিজবর বলে । (কি কর্ কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়! রি 
লাঁড়, দিয়া যেমন ভাগা১9 হে ছাঁ'ওয়ালে ॥ ; তোমার উপরে রঘু আদিছে স্মরজিয়া। 
রাজ! বলে যেবা মাগ না করিব আন। | কবর্ণ নাছিক রঘুরাজযপ্তাগ্াঁরে ! 
বলিয়া না দিলে নাহি পাব পরিত্রাণ ॥ চৌদ্দ কোটি স্বর্ণ বিপ্র চেয়েছে তীহাঁচুর ॥ 
শ্রীবিষু বলিয়। বিপ্র কাণে দিল হাত । ূ এত যদি 'বলিল'নারদ মহামুনি 
চৌদ্দ কোটি সৌঁণা মাগি তোমার সাক্ষাৎ | কুবের বলেন আমি পাঠাই এখনি ॥ . 
রাজ|,বলে এক রূত্রি থাক মহামুনি। , ; আপনি কুবের ধন ট্রিলেন গণিযা 
প্রাতঃকালে খন দিব লৈয়া যাই তুমি ॥' । দূত গিয়া ভাগ্ডারেতে দিল ফেলাইয়া ণ 
এত বলি ব্রাঙ্মণে রাখিল নিজ ঘরে । প্রভাতে কহেন রথ ব্রাহ্মণ কুমাঁরে | 
আপনি জিজ্ঞাস! করে সাধু সদাগর ॥ | ভাঁগার সহিত ক্র দি্ামু তৌমারে ॥১" 
চৌদ্দ, কোটি সোগাবার যেবা দিচ্তে পারে || শ্রীবিষু বলিয়! মুনি ছু ইল ছুই কাঁণ। . 
চৌদ্দ দশ কোটি রুপি শুধিব তাড়ারে ॥ | চৌদ্দ কোটি মাত্র লব না লইব আন ॥ 
বোড়হাত করিয়া কহিছে প্রজাঙ্গণ। চৌদ্দ কেটি ন্বর্ণ ওারে দিলেন গণিয়। | 
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন | শত শত জনে বোঝা দিলেন বাদ্ধিয়া & 
হেট,মাথা করি রাজী ভাবিল আপদ । ধন্ লেয়া গুরুকে কজন সমপ্ু। * 
হেনকালে তথা গুনি'আইল নারদ ॥ গরু বলে এত ধন দিল কোন 'জন ॥. 

শিষ্য বলে রঘুর/জ। বড় পুণ্যবান * 
মুনি বলে কেন্ রাজা বিরস বদন, ॥ করিলেন.তিনি চৌদ্দ কোটি ক্র্ণ দান ॥ 
রাজা বলে মহাশয় শুন কহি কথা । ৷ মুনি বলে বস আমি গহন কাননে | 
ব্রাঙ্ধাণ চাহিল ধন আজি পাব*কোথা | ৃ ধ্নরায় দহ্যণীণে বধিবে জীবুনে ॥ 
লধুগিলেন হাসিতে নারদ,মহাঁমুনি। * ৷ এই ধন রাখ হীয়ে ইন্দ্রের ভান্তারে |. 

. যজ্জকাঁলে যেন ধন আনি দেন,.মোরে ॥ 
বল কালি বুদবেরে করিব, সম্ভাষণ । "কাঞ্চন লইয়| গেল ইন্দ্রের সদনে | সপ 
ররেতেঁ বষ্ক পাবেন্ত চাহ ষন॥ সন্ত্রমে উঠিল ইন্দ্র দেখিক। োঙ্ষাণে ॥ 
তার পরে গেলন নারদ তঙ্গোনীম: |; ,দ্িজবর্গে গুরু পাঠাইলেন আষারে । 
অযোধ্যানগরে জা বাঁজায় বাঁজন ॥ রা সব্ দান দিল ভারে তারে ॥ 



হে 
০২ ভর পট রা ই রিজিত হেিত রি 

সে যুহামুনির" ধন রাঁখহ ভাগারে,।- 
এত বলিধন তথা রাখে মুনিবরে ॥. 
'বাসব'বলেন বাপু ঈত্য কহ কথা । 

১. ইঞ্চবৃতিশতিনি সোণা গাইলেন কেুথ] ॥ 
বিজ খলে. দক্ষিণ] চাহিল স্বর্ণ গুরু । *. 
আমারে দিলেন রঘুরাজ] কল্পতরু ॥ ,. 
রাম রাম বলি ইক্,কার্ণে দিল,হাত। : 
রঘু নাম না করিহ আমার সাক্ষাৎ ॥ 
নিশীতে না যাই নিদ্র! রঘুক্স, ভয়েতে পু 

টা | 
শা লস সস আধ লা তাপ 

অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন | 
ভামধ্ অঙ্গ গিয়া বসিল তখন ॥ 
পশুর মধ্যেতে যেন বসিল কেশরী। 

| 

: 

বসিল সুকল রাজা অজ মধ্যে কমি ॥ 
রঘুর তনয় অঙ্গ দিলীপের' নাতি ॥ 
পৃথিবীমণ্ডপ্ে ধার এক দণ্ড ছাতি ॥ 
বসিল করিয়া সম্ভা যত নৃপগণ'। 
তখন মাথর রাজ করে মিবেদন ॥ 
এক কন্যা দান যোগ্যা '্মাঁছে মম ঘরে । 

* অযোধ্যানগরে সদা ভ্রমি. ক্ষেতে ক্ষেতে ॥ ? আজ্ঞা কর "মেই"কন্য। আনি স্বয়ন্বরে ॥ 
“ স্থানান্তরে নিয়! প্রভু রাখ এই ধন৭. 
ধনের কারণে 'রঘু রধিবে জীবন ॥ : 

বশ লেয় ঘরদত্ত গেল গুরুপাশে। 
, গুরু বলে রাখ নিয়া পর্ববত কৈলাদে ॥ 
, নিজ ধন দেখিয়। কুবের মনে হাসে । 

গিয়াছে যাহার ধন আইল তার পাশে ॥ 
নঘু ভূপতির যশঃ ভ্রিভূবনে ঘোষে। 
রচিলেন আদিকাণ্ড পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥ 

অঙ্গ বাঙ্গার ধিণাহ ও দশরথের 
* জনম বিখবন্ণ ।. 

রঘু রা করে দশ হাঙ্ার বৎসর | 
এজ নামে তনয় তাহার মনোহর ॥. 

পুত্রের দেখিয়।, রাগ প্রথম ঘৌবন। 
পুরে রাজ্য দিয়। গেল বৈকুষ্টউূবন ॥] 
অজের মান রাজ নাহিক সংসারে । 
পুজের মীম পালে সমস্ত 'প্রজারে ॥ 
মাথয় রাজার রুন্যা ইন্দুমতী নাম । 

'.পরম। ন্দরী সেই লাবণ্যের ধাস ॥ 
' ইচ্ছাবরী হইতে কন্যার গেল মন।' 
কহিল পিতার অগ্রে করিয়! গোপম ॥ 
্বয়ন্বর! হইতে আমার আছে যন । 
সকল রাগগারে মান করি নিমন্ত্রণ ॥ 
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে বৈসে।। 
ম।থরের নিমস্তরটণ সকলেতে আঁইসে ॥,. 
প্রথম যৌবন কিব। দেখিতে শ্্ন্দরণ' 
সবলে জাই .্ক্হ্ নবহি' নঘর॥ 

| 

| 
৷ 

ৰ 

হর ূ 
র 
। 

পরিণামে দ্বন্দ্ব যেন না হয় ঘটন। 
তকে-শীত্তর আন কন্তা! এই নিবেদন ॥ 
মম কন্যা,বরমীল্য দিবেক ধাহারে । 
দবারে বিদায় দিয়! রাখিব তাহারে ॥ 
ভাল ভাল কহিল সকল নৃপগণ। 
শীগ্র ইন্দ্ুমতী আন করি সাজন ॥ 

| কেশ আচড়িয়। তার বন্ধি্ কুন্তল। 
বিবিধ পু্ছেের মালা করে থাবমল ॥ 

৷ কপালে সিন্ডুর দিল নয়নে কুজ্জ্বল। 
চন্দ্রের সমান রূপ অতীব বিমল ॥ 

স্রচিন্র রিচিত্র পরে পায়েতে পাশুপি, 
বিধ।তা গড়েছে ঘেন কন্রু'পুভণী ॥ 
মহচরীগণ* সঙ্গে চালিল ঘেরিয় | 
মন্তগঞ্গগতি রামা চলিল লা য়া ॥ 

যেই জন করে ইন্দুমর্তী নির্প্কণ। *, 
| মদনের বা্ণে হরে, তাহার চেতন ॥ 
্ 

॥ 

চেতন পাইয়া উঠে বলে নৃপগণ। 
। এ কন্যা য়ে পাবে তার সাধক জীবন ॥ 
কেহ বলে কন্যা মোভুর করে নিরীক্ষণ । 
কেহ'বলে,কস্যার 'আমাঁতে আছে মন 4. 
বারে পাছু করি কন্যা করয়ে গমন । 
ভূমিতে পড়িয়! ভে জুড়িল রোদন ॥ 
কন্া। কি কুৎসিত 'রূপ দেখিল*আমারে | 
আমারে এড়িয়া মে ভজিবে কোন বরে | 
একে একে 'দেখিয়।, যতেক রাজগণ । 

। অঙ্গ নিকটে আসে দিল দুরশন ॥ 

শা ইলা সি্বাউিপী ৪ 

* 

ধ্ 



, _আদিকাণড | 
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ৃ ধন পাইলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি, ণ 
গলে মাল্য দিয়া বলে তৃমি মম পুতি ণ 
বরমাল্য দিয় যর্দি কন্য! ফরে গেল । 
লজ্জিত হইয়। যত রাঁজ। পলাইল ॥ 
বনেতে আপিয়! সবে হয়ে এক মতি । 
অজকে মারিতে ত যুক্তি করিল ভূ্গীতি ॥ 

এক্ষণে সবাই থাকি বনে জকাইয়! 
অজে মারি ইন্দুমতী 'লইব ধীড়িয়া ॥. 
লুকাইয়! বনে তাঁরা রহে স্থানে স্থান । " 
হেথায় মাথর রাজা করে কন্যাদণি ॥ * 
কন্যাদান করে রাজ! করিয়। কৌতুক । 
নানা রত্ব হস্তী অশ্ব দিলেম যৌতুক ॥ " 
তিন দিন ছিল রাজা মাথরের ঘরেত। 
আর দিন বান রাজা অযোধ্যানগরে ॥ 

ইন্দুমতী সহ রথে করে আরোহণ । 

১৭ 
পরাস্ত টা শা ভিত পোস্ট পা সপ ০০৭ চে 

এক বাণে-গন্ধবব হইল তিম কোটি; 
৯৬ পাটি ক স্তি টেসি পি শা সর ারস্মস্স রস 

আপন আপনি মরে করে কাটাকাটি ॥ " 
» গন্ধর্ব বাণেতে রণে নাহি যায় আটা | 
এক ল্বাদণে ভিন কোটি রাজ গেল কাটা ॥ 
তিন" কোটি রাজা সেই যুদ্ধেত্ত মারিয়ু! 
অযোগ্যাতে গেল অজ ইন্দুমতী দিয়া! ॥ 

. অজ রাজা তনুততার প্রাঁণ ইন্দুমতী 
হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী ॥ 
দুশ-মাঁস গর্ভ হইল প্রসব সময় । 
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদম্ম ॥ 
রূপে তুদ্ধণ দেখি যেন অভিনব কাম। , 
দশরথ বলিয়া রাখিল তারু নাম? 

। অমি দশরথের ঝি কর 'গণগ্রাম | 

ধার পুক্র হুইলেনু আপনি শ্রীনবাম ॥* 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত 'কবিত্ববে বিচক্ষণ । 

কত দেনা সঙ্গে বঙ্গে চলে অগণন ॥ , . | গান দশরথের উৎ্পতি বিবরণ ॥ 
| 

নিদ্রায় কাতর রাঁজা*চলিতেছে রথ । 
এইকালে রাজগণ আগুলিল পথ ॥* 
মার মর বলি সবে আগুলিল তথা | , 
ইন্দুমতী দেখিয়! করিল হেট দাখাঁ ॥ 

» নিদ্রাতে বিহ্বল পতি জাগান কেমমে । 
নিদ্রাভঙ্গ হৈল ইগ্দুমতার ক্রন্দন ॥ 

 রাজগণ ডাকে তাতে ভীত নহে মন। 
মলিন দেখিল ইন্দুক্ষতীর বদন ॥. 

ইন্দুম্তী বলে নাথ কি ভাব এখন |" 
দেখিনা তোমাকে ঘের্লিলেক নৃপদ্থণ | 
তিন কোটি রাজা আছে পথ সমাগুলিয়া। 
আমায় কাড়িয়। লবে তোমায় মারিয়া! ॥ 

$ অজ বলে প্রসন্ন করহ প্রিয়ে মুখ । 
এক বাণে সবে মারি দেখই কৌতুক ॥ 
'এক'ধা৭ বিন! যদি ছুই বণ মারি | 
ঘুর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি ॥ 
এত বলি.ধনু 'নৈয়া দাণ্ডাটুল রথে । 

: অজ'দেস্ি রাঁজগণ লার্গিল ডুকিতে ॥ 
& তিন কোটি ভূপতিরে করি' তৃগ জ্ঞান ধ, 

এরড়িলেশ অজ ঙ্ে গান্ধ্ব্ব নামে বাণ ॥ 

- 

. 

র 
সি 

০ পপ সপ পপ পাশাপাশি াশিিিীশীাশাীর 

দশরথের রাজা ইওন বিবরণ। ্ 

এক বর্ষ বয়স্ক যখন দশরথ |» র 
পুজে শোয়াইয়! ধৌহে সাধে মনোর্থ ) 
পুপ্পবনে ক্রীড়া.করে হাস্য পরিহাসে। 
নারদ চলিয়। যান উর আকাশে ॥ 
পারিজাত মাল। ছিল তাহার বীগায়। 
বাতাসে উড়িয়া পড়ে ইন্দুমতীর গায় ॥" 
পাঁরিজাত ঘখন হইল রশন | £. * 
ইন্দুমতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥ 
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে" 
কাদে অজু লৌচন ভরিল তার শীরে ॥ 
কত বা কহিব সেই রাজার রিলাপ। 
না পারে সহিতে ইন্দুমতীর সম্তাপ ॥ 
সেই পারিজাত মারে আপনারপগায় |. 
দুই জন যুক্ত হয়ে ্র্গপুরে ধায়, 
নর্ভক নর্তকী ছিল &েোঁহে সপ রে.। 
শাপন্র্ট জন্মিয়াছিলেন ভূমি রে॥ 
ছুইজন' যখন গেলেশ' স্বর্গপথ 1. 
এক বর্ষ বয়স্ক তথন দিশরথ ॥ " 
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অল্পকীলে পিতা মাত] মরি ছুজীন । 
দেখিয়! চিন্তিত মনে বশিষ্ঠ তপোধন ॥ 
সেই পুত্র লৈয়া গেল ঘরে আপনার । 
পড়াইল নানা শান্্র.শীস্ত্র অনুসার" ॥ 
হইলেন পঞ্চবর্ষ বয়স্ক যখন । 
লইলেন আপনি পৈতৃক সিংহাসন ॥* 
.ভূগুরাম মুনি তারে অস্ত্র দিল দান। 
যত্ব করি শিখাইল শব্দভে্দী বাণ ॥ * 
রাজ্য করেন দশরথ যেন পুরন্দর | " 
পুভ্রতুল্য পালে প্রজ। মহাধনুদ্ধর | 

রাজার বয়সু হৈল পনর বৎসর |" 
আ্দিকা&. রচেল্কুতিবাস কবিবুর্॥ 

লাগা দূশরথের সহিত কৌশল্যার্বিবাহ। , 

দশরথ সহারাঁজ জন্ম সূর্ধ্যবংশে | 
সর্বগুণেশ্বর রাজা বালে প্রশংসে ॥ 
রাজচক্রবর্তী রাজ। নধর উপর | 
নিবাহ না হয় বয়ঃ জিংশৎ বগসর ॥ 
দৈবের ঘটনে রাজ] হইল নির্ববন্ধ । 
হেনকাঁলে ঘটে তর বিবাহ সম্বন্ধ ॥ 
কোশলের রাজা মে কোশল দণ্ডধর। 
কৌশল্যা নামেতে কন্যা আছে তীর ঘর ॥ 
কৌশল্যার রূপ রাঁজ। দেখিয়া মুচ্ছিতি | 
কারে কন্যা দিব বলি রাজী স্থৃচিত্তিত ॥ 
পুরোহিত ব্রাঙ্গাণেরে কহিল সত্বর |. 
দশরথে আনিবারে যাহ'দ্বিজবর ॥ 
আমার সংবাদ কহ রাজার গোঁচরে | 
কৌশল্যা নামেতে কন্যা সমর্পিব তারে ॥ 
তাহা! বিনা! কৌশল্যার বর নাহি দেখি। 
দশরথে দিয়া কন্যা হইব সে সখী ॥ 
সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল স্বর 
শীপ্রগতি.গেল ধিজ অযোধ্যানণর ॥ 
্াক্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণাম । | 
আশীষ কারিয়া কহে আপনার নাম ॥ 
কৌশল দেশেতে ঘর গ্লাজপুরোহিত | 

যামায়ণ। . 
তা সী সস উস লো সস এ সপ সি ০ স্মিত খাসি টি এিস্ত পিস 

পর্মা সুন্দরী কন্যা আঁছে তার ঘরে। ও 
কৌম্ল্য] নাঁমেতে তীকে দিবেন তোমারে 

1 তব তুল্য রূপ আর নাহি কোন দেশে | 

তোগারে দিধেন তাকে মনের আবেশে ॥ 
রাজার সংবাদ এই জানান তোমারে | 
বিবাহ করিতে চল কৌঁশলের ঘরে ॥ 

ৰ এতেক্চ শুনিয়াঁ,রাজা সংবাদ বচন । 
পাত্রবর্গ লৈয়া রাজা করেন মন্ত্রণ ॥ 
যাবৎ বিবাহ করি না'হ'আসিশঘরে | 
তবু পাঁলিহ'রাজ্য আঁযাধ্যা নগরে ॥ 
রথ হেয় যৌগাইল রথের সারথি । 
সেঘ্াগণ সঙ্গে রাজা চলে শীগ্রগতি ॥ 
নান] কাছ বাঁজে নাচে বিদ্ভাধরীগণ। 
তুরী ভেরী ঝাঁঝরী তা না যায় গণন ॥ 
পাখোয়াজ পঞ্চাশ সহতঙ্ঘ পরিষাঁণ। 
তিন কোটি শিক্গ! বাজে অতি খরসান ॥ 
বাজে শতকোটি শঙ্ব "আর ঘণ্টাজাল । 

ভোরক্গ সহ কোটি শুনিতে রসাল ॥ 
সহ্ত্র সানাই বাজে ডক্ফ*কোটি২। 
ত্রিশ সইঅ দামামায় ঘন পড়ে কাটি ॥ 
.তবল'বিশাল বাগ্য বার্জে জয়ঢোল:। 

মহাঁগুলয়ের কলে ফেন'গণ্ডগোল ॥ 

বাগ্ভভাগ্ড মহাঁকাণ্ড করিল প্রচুর | 
রথবেগে, গেল রাজ। কোশলের পুর ॥ 
পাইয়। তাঁহার বার্তী কোশলের রাক্ত। ৷ 
পাদ আর্থ্য দিয়া কূরে নৃপতির প্রজা ॥ 
রাজ।.কন্যাঁদন করে শাস্ত্র ব্যবহারে 
আমোদ করিল রামাগণ জ্্রী আচাঁরে ॥ 
শুভক্ষণে ছুই জনে শুভদৃষ্টি করে । 
উভয়ের রূপে ধরা কত শোভ। ধরে*॥ 
নান]। রত্ব দিয়! রাজা করে কন্যাদীন 1" 
শাস্ত্রের বিহিত রাজা করিল" সম্মান ॥ 
আপনি অর্দেক রাজ্য দিল "অধিকার | 
বিলাইতে দিল রাঁজী অনেক ভাঙার 1. 
কৌণল্যা লইয়া রাজা আপসিলেন বাস 

তোমারে লইতে রাজী আমি নিয়োজিত ॥| আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিতকৃতিবাস ॥ 
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বিবাহ । 

গিরিরাজ নগরেতে কেকয়ের.ঘর | 
নখে "রাজ্য করে রাজা অনেক বসর ॥ 
কৈকয়ী নামেতে কন্যা পরমাচস্ুন্দরী | * 
তাঘ্' রূপে আলো.করে সেই রঃজপুরী,॥ 
স্বমন্রা হকে কন্যা। হেন আছে মন |, 
পৃথিবীর রাজাড়ক করিল নিমন্ত্রণ ॥ 
দূত যায় দশুরথে 'অুনিতে সত্বর । 
শীখ্রগতি গেল দৃত্ত অযোধ্যবনগরণ। 
ব্রাঙ্মণে দেখিয়! র।জ। প্রণাম কাঁরল | 
অ'শীন করিয়। দ্বিজ কতে লাগিল ॥. 
গিরিরাজ নগরেতে আমার কসতি ॥ 
রাজকন্য। ম্বয়ন্বরা হবে নরপতি ॥ 
রাজাপণ 8৮ তথায় প্রচুর । 
চল শীঘ রাজ তুমি গিরিরাজপুর ॥ 
স্বয়ন্বর স্থান বে'কৰিল সুশোভন । 
সন্ঘাদ পাইয়।.রাজা চলিল' তখন.॥ 
রথবেগে দশরথ, গেল সভা৷ স্থাঁনে। 
সভা করে রাজগণ বসেছে যেখানে ॥ " 

স্বয়ন্বর স্থানে আইল কৈকয়ী স্বন্দরী । 
তার রূপে আবো!.করে গিরিরাজপুরী ॥ 

. কৈকয়ীরে দেখি সবে করে অনুমান | 
আইল কি বিদ্যাধরট স্বয়ন্বর স্থান ॥ 
কিবা! রস্তা উর্ববূসী আইল তিলোত্তমা । 
ত্রিভুবনে, নিরুপমা কি দিব উপমা ॥ 
পুর্ব রাঁজবন্তা৷ যেন ছিল ইন্দুর্তী। 
সেই ষেনে বরিলেক অজ মহাঁমতি.॥ 

॥ তাহার রূপের কথা গেল দেশে দেশে । 
বিধাহীর্ঘে রাজগণ এলেন হরিসে ॥ 

* ইন্দুমতী বন্পিলেক অজ.মহারাজে। 
, সব রাজ গেলে ১ পড়িয়া'যনে লাজে ॥ 
পরম হন্দর, ক্পজ্বা রূজিচক্রবত্তাঁ ভ্রবর্তী | 
দশুরথ তুলা. নাহি ডুমিক্ত ভুপন্ঠি ॥ 
দশরথ থাকিতে বরিবে ক্্োনজনে |. 
এই যি আোমূখে বরে.রাজ্্রগণে ॥ 

শি ও িসপল শি 

দশরথের সহিত কৈকয়ীর হ 
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প্রত্যেক দেখিল কন্যা সব রাজাগণে |, 
সবারে ভুলিল'দশরথ দরশনে ॥ 

ধন রা তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি । 
গলে,ম]ুল্য দিয়া বলে তৃমি মম পন্ড ॥ 
দশ্রথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে । " 
ূ লজ্জায় ভূপতিগণ মাথা নাহি তোলে? 
রাজগণ বলে কন্যা বড় বিটক্ষণা। 
[ দশরথ থাকিত্তে*বরিবে কোন জনা ॥ 

রাজগণ পরস্পর*করিয়া সম্মান । 
. বিদায় হইয়া গেল নিজ নিজ স্থান ॥ 

কন্যাদান্ করে রাজা.পরম কৌতুকে। 
(মন্থর! নামেতে চেড়ী দ্রিলেন যৌ্ুকে 
পৃষ্ঠে ভার কুুঁজের নড়িন্তপ্নীরে বুড়ি । 
(ক্ষতি করে তার ধার কাছে থাকে চেড়ট। ॥ 
মাণিক মুক্তা রাজা পাইল বিস্তর ।" 
| অশ্ববেগে নিজদেশে চলিল সত্ব ॥ 

ৃ কৈকয়ী,লইয়া রাঁজা আসে নিজ দেশে । 
৷ মাঁদিকাণ্ড রচিল পন্ডিত কর্তিবামে ॥ 

। রাজা দশরথের সহিত মিত্রা বিবাহ ও রাজার 
৷ সর্বদা স্রীসংসর্গেধাকাতে রীক্ে 
ৃ অনাবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি'নিবারণ জন্য * - 

ইন্দ্রেরনিকট রণ যাক্া ৷ 

কৌশলা কৈকয়ী এই সপত্বী উভয় | 
উভয়ে লইয়া ক্রীড়া করে মহাশয় ॥ 
সিংহল রাজ্যের'যে সমনত্র মহীপ্তি,। 
| তনয়! তর অতি' রূপবতী+। 

কগ্যারে দেখিয়। রার্জ। ভাবে মনে মুন । 
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন ॥ 
রে দশরথ লোকে জানে। 

ক্ষম গন্কব্ধ কাপে ধার নাম শুনে ॥ 
৫ ডাকিয়া ঘাজা কহিল সন্রর ! 
দশরথে"মান, গিয়া অযোধ্যান্গর ॥ 
মাজার আঁজ্ঞায় দিজ.চলিল হরিষৈ। : 
শীত্রগৃতি গেলদ্বিজ অযোধ্যা দেশে & 
্রাহ্মাণ' '(দখিয় ঝজা- করেন প্রণাম ।. 

1 আসীয করিয়! হিঃ কুহে নিজ নাম ॥. 

পলা 
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দিন দেখে অজ ফজপুবে হি 
তু ও সা রধবজ। আসি উপস্থিত রি 

' রাজকন্ঠা স্থমিত্র। 'সৈ পরমান্ন্দরী 1 

তার রূপে আলো"করে সিংহলনগধী।। 
তর্ত রূপ রার্জকন্া! নাহি কোণ দেশে | 
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥ 
শুনিয়। কন্যার কথা হৃষ্ট দশরথ। 
হুইতে স্ুমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥ 
কৌশল্য। কৈকম়ী তারা! জানে ছুই জন ।. 

, স্গয়ার ছলে রাজা করিল গমন ॥ 

, নানা বাগ্ভে দশরথ চলে কৃতৃহলে। 
উত্তরিল গিয়। রাজ! নগর সিং হলে ॥ 

, বারী শুনি হ্রধিন্ত'সিংহলের রাজা । 

পাছ্য অর্থ্য দিয়। তায়ে করিলেক পুজা ॥ 
দেখি দশরথের লাবণ্য মনোহর'। 
লোকে বলে বিধি দিল কন্যাঁযোগ্য বর ॥ 
নান্দীমুখ করি দৌহে বিশেষ হরিষে। 
বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ছুইজনে করে অবশেষে ॥ 
গোৌধুলিতে ছুই জনে শুভদৃষ্টি করে । 

| ্টোহাকার পপ আলে! বস্থমতী করে | 
কৃহ্ুমশ্য্যায় রাজা শয়ন করিল | 
নিদ্রোর অলসে প্রায় অচেতন হেল ॥ 

শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর | 
. শয্যার উত্থান কৌড়ি দিলেন বিস্তর ॥ 
 বাসিবিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ। 
যৌতুক 'পীইল.বহু ধন মুনোমত | 
বিদায় হইল রাজা রাজার সাক্ষাতে | 

_ স্মিত্রা সহিতে রাজা চড়ে নিজ রথে ॥ 
_ স্থমিত্রার রূপে রাজা মদনে মোহিত | 

অধৈর্ধ্য হইয়া রাজ! হইল মূচ্ছিত ॥ 
বিলম্ব না সহ তার করে ইচ্ছাচার | 
রথের উপরে রাজ! করেন শুঙ্গার 

_বাঁসবিয়ায় পর দিন হয় কালকাতি। 
ত্র পুরুষ এ ঠাই না থাকে সংহতি ॥ 

কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশ্বন ॥ 
' দেই স্ত্রী ভুর্গগা হয় বা হয় খণ্ডন ॥ 

রীতা 1 
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মিত্র লইয়। বীঁজ। আসি নিজ দেশে। 
অন্তঃপুরে প্রবেশিল পরম হরিষে ॥ 

. [| কৌশলা কৈকয়ী তারা রাণী ছুই জন 

গমিত্রার রগ দেখি ভাবে মানএন | 
মিরববি সেরে তারা পার্বতী শঙ্কর | 
১৬ ৫ হুউক এই মাগ বর |": 

সীম পপ 

ক রাজ্য কর বহুকাল ভূমণ্ডলে ॥ 
পু্রহীন মহারাজ মনে, দুঃখদাঁহুণ। 
করিলেন "দাত শত পঞ্থুশ বিবাহ ॥ 
সাত শত পঞ্চাশের মুখ্যা তিন গাঁণ। 

, কৌঁশল্য। স্থমিত্র! আর কৈকয়ী সতিনী ॥ 
৷ তার মধ্যে মিত্র! সে পরম স্থন্দরী | 
তার রূপে আলে। করে অযোধ্যানগরী ॥ 

 হেনস্ত্্ ছুর্ভাগ! হৈল রজার বিষাদ । 
কালরাজি দোষে হৈল এতেক প্রমাদ ॥ 

ূ 
| 

। প্রাণর অধিক রাজ ক্রৈকদীরে দেখে । 
রাত্রি দিবা দশরথ তারে লয়! খাকে ॥ 
এ তিনের ভাগ্যে কত বর্ণিব সম্প্রতি | 
য। সবার গর্ভে জম্ম লবেন শ্রীপতি ॥ 
ৰ মতত খাঁকেন রাজ] হৃখের সাগরে | 
' দৈবে অনাৃষঠ হৈল অযোধ্যানগরে ॥ 
৷ রোহিবীত বৃষে হৈল শনির গমন । 
। তেকারণে বৃষ্টি নাহি হয় বরিষণ ॥ 
| । কৌতুকে খাঁকেন রাজা ভারূযা সম্ভাষুণে। 
রাজ্যেতে প্রমাদ হৈল ইহা নাহি জানে ॥ 

। সকল অযোধ্যা রাজ্য হইল আপদ। 
| হেনকালে আইলেন তথায় নারদ | 
৷ পাগ্ত অর্ধ্য দেন রাঙ্তা বসিতে আমন । 
| মুনিন্ন করিয্কা পুজা বসিল রাজন ॥ » 
নার বলেন নৃপ,কৃরি নিবেদন । 
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন ॥ 
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বীচে সকলু ঘংসার ॥ 
তব.রাজ্যে অনাবৃত্তি ছুঃখ সবারান্ ॥ 
কারী লইয়া রঁজজা করিতেছ হ্ুখ । 
শরকে ডুবিলা প্রক্গাগণ পুঁয় ছঃখ ॥ 



জাযাও | 
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রাজা বলে কারে আমি নাহি লরি দণ্ড । " 
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যশ্ণ্ড | 
ছুঃখ প্রায় প্রজাগণ নিজ রুর্মফহো।  , 
কোন দেছয গ্রজাগণ মেরে মন্দ বলে ॥ 
নারদ বলেন শুন"নৃপ চুড়ামণি। ৃ 
রোঁহিণী নক্ষত্তে দৃষ্টি দিয়! গেলন্শনি ॥* 
এই হেতু অনারৃষ্টি হইল রাজাযতেএ 
প্রজাগণ ছুঃখ পায় সৈই 'কারণেতে ॥ 
এত বলি করিলেন শ্লীরদ গমন | 
রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন ॥ * 

গেলেন উত্তরদিকে গহন কানন । 
জলঙ্দজ্ত দেখে রাজা পশু পক্ষীণণ ॥ 
নদ নদী দেখে রাজা নাহি তাহে জল। 
দিঘা সরোবর দেখে শুষ্ক মে সকল ॥ 
বেল।'অবসানে রাজ1 বসে বক্ষ তলে | 

শ[রা শুক পন্টাম্সাছে সেই বু 
শেষ রাত্রি হইল পক্মার নি ভাঙে । 
পাক্ষণী কহিল*কখা পক্ষারাজ অঙ্গে 

বহুকাল হৈল ৫মাঁরা এই বনবাসী। 
কত আর পাঁব কষ্ট নিত্য উপবাঁতী ॥ 
রধাবংশে রাজ্যে কউ দুঃখ নাহি জান । 
চৌদ্দবর্ধ আহার" না পাই*নাই পাখী ॥ 
অনাুষ্টি হেতুতে বৃক্ষেতে নাহি ঘাঁল। 
নদ নদী সরোবর ভাতে নাহি জল ॥ 

ভূপততি হুইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি কারে । 

রাব্রি দিন,স্ত্রী লইয়া খ্কে অন্তঃপারে | 
কষ্ট পাই আর কত গাঁকি আলাই রে। 
অতএব চল প্রভু যাই স্থানান্তরে ॥ 
পক্ষারাজ বলে প্রির়ে শুন মোর ববাণী। 
তে(মশর বচনে কি ছাড়িব'অরক্ানী ॥ " 

"সতাযুগ হতে মোর এই,বনে বাস।” 
গোৌরাইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চখশ ॥ 
মোর ছু নঙ্কহ-ছুঃখ হযেছে সংসারে । 
এই ছুঃখে আছে রাজ' ছুঃখিত অন্তরে ॥ 
এইখানে জন্ম মোর এইখানে মরণ ॥ 
তোর বোলে ছা্টিতে নারিব এই বন ॥ 

করছি এ 

তা) 

শা সপ পা স্পপাপর্া শত 

| পক্ষিতী বলয়ে পঙ্ী শুন বিবহণ । ৮ 

রব 

র পাতকীর রাজ্যে খাঁকি হা রাবে জীবন ॥. 

কস পর ও লে ০ পা ৭ সপ আপ ও শা শপ সা পপ সপ 

শপ পপি শা পসপ্পপিশ শশা? স্পাীপীীপশী তি পাত শীত 

ক্ষডালে ॥ 
গু ধ 

সপে | পপি | পি | পি পপি স্পা পপি | শা্পিি্ী স  শীপি সপাশি 

এ শপ সাপ আস্পাপস পি শেপ শী শপ শশী িশ সিক্স পাশা পাপী শশা তপ্ত তি ৮৯ এ 

জল বিন! ানগত ব্যাকুলিত প্রাণ | " 
সদরে তারে গিয়া করি জলপাঁন”। 
এই কথাবার্তা তার! করে দুইজনে | 
বুক্ষত্বলে থাকি তাহা দশরথ গুনে ॥ 

গা বলে নুরের বচন প্রত্যক্ষ | 
পলুচী মোরে নিন্দা করে পায়ে উপপক্ষ 
ব্রঝিল।ম ইন্দ্রব্জা বড়ই চতুর । 
ম্খ এক কহে সে অন্তরে,.করে দূর ॥ 
মম পিক্ঘ্রমহ যেই রঘু নাম ধরে । 
ইন্দে জনি খাটাইল অঘোধান'রে ॥. 
ভ্ব আজি হয় মম দশরপ্ নাম ু  
ইন্ছেরে বাদ্ধিয়া আনি যদি নিজ ধামু॥ 
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোদছুঃখে | 
প্রভাত হইলে রাঙ্গা ছুই পক্ষী দেখে ॥ 
পমচী বলে পাপিশী পক্ষিণী শুন বাণী । এ 
রাদ'রে নিন্দিলা কেন হইয়া! পক্গিণী ॥ , 
কল থে দশরথ শুণিয়াছে কাণে | 

শন্দহেগ বাণে রংজো মার্িবে, পরাণে,॥ 
পক্ষার পরাণ হাটে এতেক বলিম্না। 

ছি লয়ে ঠেোটেতে আকাশে উঠে গিয়া 
পন্ছটী পলাইধা যায় পাইয়া! তরাপ। 
উ্রক্মপাছু করি রাস্ত্রী করেন আশ্বাস ॥ * 
দশগথ বলে পন্দী না প্রলাও ডে" 
ফিরিঘ। আপিয়া বৈসু বাসার উপরে ॥ 
ত্রান খাক্যে অপন্নাধ নাহিক তোমার |] 
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥ 
এই বনে যত আত্ম কাঠালের ভার। 
আজি হেতে তোমায় দিলাম অধিকার ॥ 
পক্ষী সন্বোধিয়। রাজ। রাখি বসাঘরে । 
আপনি 'গেলেন পরে ইন্দ্রের নগুরে ॥. ূ ্ 
ধ্বর্গেতে যায়ঃ রাজ! দেবের সমাজে ৫ 
কোথ্! ইন্দ্র বলিয়া ডাকেন পঁধঘরাজে ॥ 
তঙ্জন,.করেন দশরুখ "মহারাজ । ' 

রণং দেহ রণং দেহি কোথা সুররাজ ॥ 



8৪ 

টি আশি তি পিতা পল তা ৮ তি 

দেবের! বঞঝেন্ রাঁজা ক্রোধ কি কাৰণ । 
তব সঙ্গে বানব না করিবেন রণ ॥ 
ভূপতি বলেন মম রাজো নাই বৃষ্টি 
অনাবৃস্থি হেতু মোর লষ্ট হৈল স্ৃপ্তি॥ 
মম রাঁজ্যে বুস্তি নাহি হয় কোন কাত্যে। 
অনাৰৃষ্টি হেতু ষত গ্রজাগণ মজে ॥. 
চৌদ্দবর্ষ অনারহ্ছি নাহি হয় ধান । 
'প্রজগণ ছঃখে মরে করে অপমান ॥. 
স্বরষ্টি করিয়! স্ষ্টি রাখুনংসম্প্রতি 1. 
নঙ্ধা জিনিয়া লব এ অমরাঁবতী ॥ 

এাতেক শুশিয়! যান যত দেবগণ।। 
ইন্দ্রকে রুহেন তাঁরা সব বিবরণ ॥ 

' বাসব বালেন রাজ “এলো কি কারণে], 

মনুষ্য হইয়া নিন্দে শঙ্কা ন|হি মনে ॥ 
দেবের! বলেন ইন্র ত্য অহঙ্কার | 
রাঁজার যুদ্ধেতে কার নাহিক নিস্তার ॥ 
শএবভেদী বাণ রাজা,শব্গাত্র হানে । 
তার সনে যুদ্ধ করে মরিবে আপনে ॥ 
যাবও মনেতে রাজা নাহি পায় তাপ। 
টাংজার সহিত কর মধুর" আলাপ ॥ 
দেবতার, বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন | 
পাছা অধ্য দিয়া তার করেন সম্মান ॥ 

কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন | 
যম রাজ্যে অনারষ্টি হঘ কি কারণ ॥ 
বাসব,বলেন রাজ1'শুন এক চিত্তে | 
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে ॥ 
হাঁড়াইতে পার যদি রোহিণীতে দৃষ্টি । 
হইবে তোমার দেশে তবে অহারৃষ্টি ॥ 
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে ৷ 
রখ চালাই। যায় শনির সদনেণ।॥ 
শনি ঘারে ধলি রাজা ডাকিলেন তায় । 
বাহির হইয়া শনি সম্মুখে ধীড়ায় ॥ 

শনির দৃষ্টিতে রাজার ছি'ড়ে রথ. দড়া 
আকাশ হইত পড়ে তার অক্ট ঘোড়া ॥ 
ছিডিল রথের দড়া নাহি পায় স্থল 
পান্ছে পকুক গড়ে হুধ করে টলমল ॥ 

পাশ সা সি ০৯ সি 

পাম 

৪: ও রামারণ। 
টুল সপ আছি আআ ৯ সপ সী সস ৩ আপি সি উপ তি সি পল্লি সি অসশ উর লি সু আদি ধা 

'চক্রবৎ ফিরে বুথ গ্গণ ং উপরে । 
হেন জন নাহি যে রাজায় রক্ষা করে ॥ 

.॥ জটারু নীমেতে পক্ষী এড়ে অন্তরীক্ষে | 
আঁক।শে থাকিয়া পক্ষী রথ যেনিরীখে ॥ 
ভূমিতে পড়িবে রাজ! ন! পাইয়া স্থল। 
রাজার হইবে চুর্ণ শরীর সকল ॥ 
হেনকাঁলে কৰি যদি রাজার উদ্ধার । 

 ঘুলিতে থ।।কব যশ আম বর অপার ॥ 

৷ দশরথ মহারাজ ধর্ম আুিষ্ঠান ৭" 
হেন রাজ! তচজে প্রাণণমম বিদ্ভমান | 
কতির হুইবে রাজা পড়িলে ভূমিতে । 

৷ ইহা ভাবি পদ্ীরাজ ছুই পাখা পাতে ॥ 
পাখ। পুতি ঘ্লহিল জটায়ু মহাঁবার। 

হুইলেন তাহার উপর রাজা স্থির ॥ 
স্থির হৈয়। দশরথ রখে যোড়ে ঘোড়া । 
ধ্বজ! আর পতাকা বান্ষেন যোড়া২ । 
সারথি ঘোঁড়ার গায় মারিলেক ছাট। 
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট | 
র।জ! বলিলেন রথ রাখ এই খানে । 
রাখিল আমার প্রাণ এই কোন জনে ॥ 

রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতী 
এমন বিপদে কেব। আমার রক্ষিত। ॥ 

তুলিলেম পক্ষীরাজে রথের উপরে | 
৷ মধ্র সম্ভাষে রাজ! জিজ্ঞাসিলেন তারে ॥ 
আছাড খাইয়া পড়িতাম জুমিতলে ৷ 
করিলা আমারে রক্ষ তুমি হেনকালে ॥ 

| কেন দেশে থাক তুমি কাহার নন্দন | 

পরিচয় দেহ মোরে তুমি কৌন জন ॥ 
পক্চীরাজ বলিলেন আমি পক্ষাজাতি। 
মম জোষ্ঠ,ভাই পক্ষী ভূপতি ষম্পাতি | 
জটায়ু আমার নাম গরুড় নন্দন | 
অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি উপর গণ | 
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া-রাজুন । 
| পাখা পাতি রাখিল্লাম তোয়ার জীবন-॥ 
| দশা বলিলেন ভুমি মোর মিন্র। 

প্রাণ দান দিল! মম কি কুব চরিত্র ॥' 



আদিকান | ৩৫ 
লতি পি তি ০ সি, পস্টি 

ত্যারপর রখকাষ্ঠ খসাইয়া আনি। 
স্বালিলেন হুততুক. নৃপতি নাপনি ॥ 
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি' সাক্ষি। 
হইল রাজীর মিত্র সে জটায়ু পক্ষী-॥ 
জটাঁয়ু পক্ষীর কথা শুনে যেই জন। 
সর্ববত্র তাহারে রাখে দেব নারয়িণ॥* 
বিদায় করিয়! পক্ষী গেল সেই দেগে। 
অ।দিকা্ড, গাইল্ পণ্ডিত কাঁতবাসে |. 

নি 

রাজ দশরথের 'পুনর্ধার শনির নিকটে * 

গমন ও শনি কর্তক গণেশের জন্ম 
বৃত্তাস্ত বর্ণন। 

পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে | 
রাজারে দেখিয়া! এমি অতি ভীত মনে ॥ 
শনি বলে দশরথ আইলা আঁরবার | 
তুমি সে আমারু দৃষ্টে পাইলা নিস্তার ॥" 
দশরথ ভুমি সৃ্যবংশের ভুমণ। 
নিবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ ॥ 
রাজচক্রবর্ত্ণ তুমি ধশ্ম অবতার । 
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইল! নিস্তার ॥ 
মুদিয়া নয়ন শনি দশরখে বলে । 
সনুখ ছাড়ি! মাইস তুমি পুষ্ঠমূলে ॥ 
কে পদৃষ্টে দৃষ্টে যাহার পানে চাই।, 

শরীরের কাঘ খাঁক হেয় যাঁয় ছাই ॥ 

পুর্বকথ| কহি রাজ! তাহে দেহ মন । 

বেমত শিবের পুক্্ হল গজানুন+॥ 
জন্মিলেন গণপতি গৌরীর মন্দন |, 
দেখিতে গেলেদ তথ! যত দেবগণ ॥ 

দ্বেবগণ বলে ক্রেঁধি €তাম]র আদেশে ! 
আইল পল 'দেখ শনি না আঁইসে ॥ 
দূত পাঁঠাইয়া দিল আমার গোচর | 
দেখিতে শেসাঞ্স পুত্র কেলা্' শিখর ॥ 

শুভ্দৃকে গিধা'য়েই মুখ্পানে চই। 
সঁবে বলে গণেশের মুণ্ড দেখি নাই ॥ 
তা দে্বিয়া দেঘগণ হইল বিশ্মিত।$, 
পার্ববভীর মনোদ্ছুরখে মহহশ চিত্তিত ॥ 

সি পি শি 

পার্বতী বলেন হেথা আছে দেবগণ।" 
আমার. পুজ্রের মুণ্ড নিল্ল কোন জন ॥ 

' দেবগণ বলেন শুনহ বিশ্বমাতা। 
শনির দৃক্টেতে ভম্ম গণেশের মাথা, 
দেবতার বাক্য শুনি কুধিয়! ভবাশী,। , 
আমটরে বধিতে যাণ হয়ে শুলপাণি ॥ 

. পলাইয়। যাই সামি স্থান নাহি পাই । 
দেবুতার আঁড়াঁলেতে তখনি লুকাই ॥ 
শুল হাস্তে আই'লেন দেবী মহাকোপে । 
পার্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাপে ॥ 
সকল দ্বেবতাগণ করিছে.স্তবন | 

আপনি স্থজিয়া শনি মার রি ক।রণ ॥. 
তুমি আগ্যাশক্জি মতা স্্টীতের গত। 
তোমার মুহিম! বলে.কাহার শাকতি।॥ 
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে। 
শনি যারে দেখে,.তার মাথা নাহি থাঁকে ॥ 

. পাইয়। তোমার 'বুর তোমাতে পরীক্ষা | 
| তুমি যদি মার তারে কে করিবে ত্রচ্ষা ॥ 
শনিকে মারহ কেন বিধাতা 1 বলেন । 
ৃ স্থির হও ভীয়াইঘ. শেএমর নন্দন ॥. 
আজ্ঞ। করিলেন ব্র্মা তবে পবছন্ৰ | 

ূ মুণ্ড কাটি আন যুব। উত্তর শিয়রে ॥ 

গঙ্গানীর খাইয়া রন এরাবত। 
উত্তর শিয়রে শুয়ে ছিল নিজ্ীগত ॥ - 

কাটিয়া তাহার মুণ্ড অনিল পবন, ।* 
রক্তমাংসে জিয়াইলু হৈল গজানন ॥ 
শরীঞ় নরের মতু বদন করীর'। * 
দেখিয়া হইল বড় ভুঃখ পার্ককতীর ॥ 
সকল দেবের পুত দেখিতে সুন্দর | 
| গজঘুখ বাসিবেক তাহার ভিতর ॥ 
 বিরিধি, বলেন কানন গণেশেরে বি ! 

সোপ 

গণেশ থা ৮৫ যেবা নয দে পা) 
পূর্বক ধর্ম নষ্ট তার হর কাথে তে 
'এরাধত' মুখে জীগ়্াহিল লাম্বোদর ॥. 

১ হস্ত্ীর শোকেতে ফন্দি কহে "টুন । 



৭১] 
দাস জি শি সপ্পলিশ পাস্টি, পািলাস্টিপাসি আসি শিপ পে »৬ শা শী তিন তি সি পিপি পি 

উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া আর এরাবত হু! 

এ সব সম্পদে মম না স্ুরপতি ॥. 

আজ্ঞা করিলেন চস্টুর্শখ পননেরে | 
মুণ্ড কাট'আন. যেবা পশ্চিম শিয়া ॥ 
পশ্চিম শিয়/র শুয়ে শ্বেতহস্তী যথা 12, 

পবন কাটিয়া আনি দিল তার মাথা ॥ 

গ্রাণ পাইয়া এরাবত গেল নিজ ঘরে | 
হেলাঘ় আলগ্য নাই পশ্চিঙ্গ শিয়ারে ॥. 
দেবারে বিদায় কারি গেল ধদবগনে |, 
51৭1র ভাম্ম 

ভদুষ্টে কৌপদৃক্টে ষার পানে ঢা । 
রি দুিতে বেহ রক্ষ। পাবোনাই ॥ 

মনুমা হইয়। তু্ঈ-আইস বারে ধার |, 
সু্যব-শে জন্ম হেতু পাইলা নিস্তার ॥ 
সধযসদ্শ জাত আম স্ধ্যর কুমার 
এক বংশে জন্ম তেঞ্ি পাইল নিস্তার ॥ 
কি কাণে ৬ তুমি মম পাশ । 
বৰ চাহ (88 বাব অশ্িলান ॥ 

»খন বলেন দশরথ নি | 

্ পেশিতে 'তব,দুস্টে নহে বরিষণ ॥ 

শনি নাশ আজ হেতে ছাড়িন রোহিণী। 

অবিলম্বে দেশে চলি যাঁও মপ্যণি ॥ 
আগ হেতে তব রাজ্যে হবে নরনিঘণ | 

ঘুলিবে তোমার ঘশ এ তিন ভবন ॥ 

সোহিএী বৃষ রাণি শুনে যেই জন । 
(27 নুঞ্জযযে হবে ন। আজ্ার আগমন ॥ 

৮ তুষ্ট শান দিল বর। 

শম বীজ ইন্দ্র নিকটে শত । 

»517ত বসিয়া ইন্জু লয় দেবগণে। 
“১৭ নমিলেন তার এক সনে ॥ 

কহেন স্ষে সব বৃত্তান্ত গুরন্দ্ররে | 
শানকে ও প্রসন্ন করিণেন যে প্রকারে ॥ 

..আশিয়। রাজার কথা দেবরাজ ভাষে। 

এখাদণে হই বৃষ্টি তুমি যাও দেশে ॥. 
সাত দিন বৃ মাত্র বন্ড না করিৰা।, 

তোমার নধজেততে জল যথাকালে দিব ॥ 

৭ 

শনি কহিল রাজনে ॥ 

১১ 
৩ সিসি শি শত পাস শট শি শি উস সম পরি এ ও এ এ ৯ বশ ্পস্উিপ ০ আপস লিপ রস সির ০ 

1 বিদায় হইয়া রাজ! গেলেন স্বদেশে । 
আদিকাগু গাউটুল পণ্ডিত কু্তিবাঁসে ॥ 

মুগন্জাঙ্লে রাজা দশরথ কর্তৃক অদ্ধমুনির 
পুল সিঙ্ধু বধ বিবরণ । * 

অনুজ্ঞা কিল ইন্দ্র চারি জলধরে |, 
সাত দিনপ্ৰৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে ॥ 
আবর্ভ সন্বর্তৎন্দ্রোণ আর.যে পু্ষর | 
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী উপর ॥ 
নদ নদী সরোবর পুর্ণ হৈল জল । 
অনাবুষ্টি ঘুচিল'বৃক্ষেতে“হৈল ফল ॥ 
জীবন পাইয়া সব জীবের সম্বদ্ধি। 
তপস্ার অন্তে যেন মনোরথ সিদ্ধি ॥ 
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজাগণ। 

হখে রাজ! রাজ্য করে সম্পদ ভাজন ॥ 
রাছ্য করে দশরথ যেন পুরন্দর 
রজার বয়স নয় হাজার ধৎসর ॥ 

সাত শত পঞ্চাশ বে নূপতি রমণী । 
কারুপুল্র'নাহি রাজ! বড় অভিমানী ॥ 
ভাঁগব রাজার কন্যা! ছিল এক জন | 
ভ1র গন্ডে এক কন্যা জন্মিল তখন ॥ 

পণন। আন্দরী কন্যা অতি হ্রচব্রিতা ॥ 

মুক্তি দেখে তাঁর নাম হেমলতা ॥ 
লোনপাদ রাজা দশরথের যে সখা । 

' অঙ্গদেশে বসতি করিয়া করে লেখা ॥ 
৷ জন্মিয়াছে হৃতা দশরখের শুনিয়া ৷ *. 
 লোমপাদ আনে তারে লোক পাঠাইয়] | 
সত্য ছিল পুর্ধবেতে করিতে নারে আন । 
। মহা পৃণাবান রাজ! ধর্ম অধিষ্ঠান ॥ , 
৷ কন্যা রহে লোমপাদ ভুূপতির ঘরে । 
 দশযথ রাজত্ব করেন নিজ পুরে '॥: * 

টপ "ও ্পী শ স শিস শা 

ূ 
| 
| 
| 

দোবের নির্ববন্ধ আছে ন! হয় খণ্ডন। 
সুগয়া করিতে রাজা করেন পমন ॥ 

হস্তী ঘোড়। রাজার চলিল 'শতে.শতে। 
স্বগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে ॥ "" 
ভরিয়। বেড়ান রাজ। নিবিড় কানন । 
অফ্ধকের তপোরনে গেলেন তখন ॥ 



সপ লস কাছ এ জপ এসি পিস পি তি পি পিসিতসছি পথ 

* আদিক[। 
শ্ম | ৯ পা পিস্সি পি রসি ক সস শশা লস রড শিস তা পার্টি পি 

শ্রমযুক্ত হইয়া বলেন বৃক্ষতলে | . 
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে ॥ 
.অন্ধক মুনির পুক্র সিন্ধু নাম ধরে। 
কলসীর্জে' ভরে জল সেই সরোবরে ॥ * 
কল্দীর মুখ করে বুক্ বুক্ ধ্বনি । 

রাজা ভাবে জশপীন কগিছে হরিণী ॥* 
[ত। লতা] খাইয়া পসেছে' সরোবর । 

ইহ ভাবি বাধতে যুড়েন ধনুঃশর ॥ . 
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দ মাত্রে হানে |" 

মুনিপুজোপরে বাঁণ এড়ে সেই ক্ষণে ॥* 
ঘ্বগঙ্জানে বাণ হানে রাজা দশরথ | 

বাণাঘাতে মনি পড়ে গ্রহণ ওষ্ঠাগত ॥ 
স্বগের উদ্দেশে রাজা যান দৌড়াদৌড়ি । 
মগ নহে মুশিপুভ্র যায় গড়াগড়ি ॥ 
দেখেন সিগ্ধুর বুক্ধে বিদ্ধ আছে বাণ। 
অতি ভীত দশরখ উডিল পরাণ ॥ ,* 

জন দেহ বঞ্ে মুনি হস্ত অনুমাদে। 
অঙ্গাণ পুরিযা মাজা আনিয়া জীবন |, 

ঘুখে দিবা মাত্র মুনি পাইল চেতন ॥ 
[পারে ছাত দিরা স্বাদ্গা করে অন্থৃতপি। 
ব্যাকৃন দেখিয়া খুণি নাহ দিল শা ॥ 

মুশ বলে দশরথ ভয় কি কারণ | 
তে।মারে শাপিয়। আমি পাব কত ধন ॥ 
কথ বা খানক তাহ। ন। হয় 

পুর্বব জনমের কথা হইল স্মরণ ॥ * 
পুর্বেবেতে ছিলাম*আমি রাঁজার কুমার । 
মারিতা্ বাটুলেতে পক্ষী অনিবান ॥ 

কপণ্ডেরে দারিলাম একই বাঁটলে ॥ 
' মুঙ্কোলে কপোতি আমারে দিল শাপ। 
পরজন্মে পাবে এইরূপ মনস্তাপ ॥ 
ব্যর্থনা ভ্রইল*লেই পক্ষান্ন বচন। , 
হইল তোমার বাণে আঁমার, মরণ | 

লইলা আমার প্রাণ কোন অপরাধে ), 
আমাধে মারিয়। বড় পড়িলে প্রমাদে ॥ 

খণ্ডন। | 

শর্ত সি তিনি 

] 

সপ পপাপাশশ শীাসীশাশিশ 

অন্ধ পিতা মাতা মম শ্রীফলৈর বনে । 
আজি "তারা মরিবেন আমার বিহনে ॥ 
এই বড় ছুঃখ মম রহিল যে মনে .! 
মৃত্যুকালে দেখ না হইল ভার সনে 

আঁমি অন্দকের প্রাণ হইয়াছিলাম । * 
| তৃষ্ণাঁয় সলিল কল ক্ষুধায়*দিতাম ॥ 
১, 
- বেবা। ফূলু ভঃ। দি'লক,তাহাকে |. 

অনাহারে মরিবেন আম। পজশোকে ॥ 
এই সত্য দশ রথ করহ আপনে । 

৷ আম! লৈয়! যাও পিতা মাতার সদনে ॥ 
ইহা! ধিধা! তোমার নাহিক প্রতিকার |. 
নহে স্বষ্টিপ্নাশ হাবে মঞ্জি্রে'সংসাঁর ॥ 
মৃত্যুকালে সিন্ধুফুনি নারায়ণে ডাকে ।, 
শারায়ণ বলিতে -উঠিল রক্ত মুখে ॥' 
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান | 

র । খমাইলেন তাহার বুক হতে বাঁণ ॥ 
বুকে বাণ বাজয়াছে কথ॥মাহি সরে । 5. ভূপতি ভাবেন মাঁসি“ধুগ মারিবারে | 

| ঘটিল তপস্বীহত্যা আমার উপরে ॥ 
ৃত মুনি তুলি রাজ লইল কদ্ধেতে |. 
অন্ধকের বনে গেল কান্দাতে, কান্দিতে ॥ 

; হেথা তপোবনে বদি অন্ধক অন্ধকী। 
। বামনেত্র ভূঙ্গস্পন্দে অমঙ্গল দেখি ॥ 
৷ গৃহিণী বলেন নাথ একি কুলক্ষণ । 
আদি কেন পুরে বিলম্ব এতক্ষণ ॥ 
অন্ধক বপেন শুন পাগলী গৃহিণী: ॥. 
আর দন নিকটে পাইত ফল পানী ॥ . 
আঙ্গি বুঝি গিয়াছে সে দুরস্থ কানন । 

৷ সেই হেতু'বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥ 
' কপোতী কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে। ূ এই কথাবার্তা তারা কহেন ছুজন। 

[ বেলে করি রাজ। গেলেন তখন ॥ 
শুষ্ক ু ্রেলেয পাতা মচ মচ করে। » 

 কুম্ধুক বলেন এই পুত্র আইন ঘরে ॥' 
চক্ষু নাই"মুনির যে দেখিতে রি পাঁয়।, 
আইন পুত্র বলিয়া, ডাকিছে উদ্চরায় ॥ 

 কালিকার উপবার্ী করিব পারণ। 
ফেল জল দেহ বাপু রীখহ জীবন ॥ 
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রাজা দশরথ কর্তৃক সিম্ধুবধ। 



আদিকা। এ ৩৯ 
এ 

১ স্লিপ এ পর সস শত সির 

. ছুই জন ডাক ছাড়ে রাজার তরা। " | পুর্ববাকথা কহি.রাজ! ভাহে দেহ মন। 
আদিকাগ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস'॥ ' 1 যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন ॥ 

দণরথ বাজার প্রতি,অন্ধরের টন ক্রিজট মুণির ছুই চরণ ডাগর | 

তা বটল! মাগ্নিচে আইল ভিক্ষ। মম পিতৃঘর ॥. ... 
দেখি দুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে । | মুক্দিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন । 

যাইতে নারেন অগ্রে পাচ যাক ধীরে,। | পাছ্য অধ্ধ্য দেন তারে বসিতে আসন ॥ 
. কহিল অন্ধক মুনি করিয়া 'বিশ্রীস।* গিঙ্ঞাসা করেন তীরে কেন আগমন । 

কিব। মাত! পিতা সঙ্গে কর্ী উপহাস ॥ | মুনি কহে আইলাম ভিক্ষ'র কারণ ॥ 
দেখিতে এ পায় ফুনি বসিলেন ধ্যানে; ।,গতকল্য হজে 'আমি আছি উপবসী। 
সকল বৃত্তান্ত মুনি ক্ষণেফেতে জানে |, : ভোজন করাহ্ মোরে তুমিমহাখঘি ॥ 
চক্ষু সা নীরে করে করাঘাতি শিরে। | অতিথি পলিয়া পিতা করান ভোজন । 
বলে রাজ। মারিয়াছে পুভ্রে এক তীরে ॥ : বিদায় হুইয়! মুনি যান*ভপোবন॥ 
মুনি বলে আইস দশরথ নরপতে ॥ প্লিতা আসি কহেন আদরে এই কালে । 
স্ৃত পুক্তর আনিলে আমাঁকে দেখাইতে ॥ | দণ্ডবৎ করহ্ (মুনির পদতলে ॥ 
আর কিব। দশরথণ্শীপিব তোমাকে । গোঁদা পা দেখিয়া ভার 'ণা হৈল মনে । 
এইমত তোর প্রাণ ঘাউক পুক্রশোকে ॥ | এমন পাঁয়ের ধুলা! লইব কেমনে ॥ 
পুক্ত শোকে মর্িব চমামার। ছুই প্রাণী। ,! আশীর্বাদ দিল মুনি এবমস্ত বলি! 
পুক্রশোকে বে যন্ত্রণা জানিবা, আপুনি ॥ ' | লইলাম নয়ন মুদিয়। পদ পদধুলি ॥ ; 
মুনি শাপ দিল দি রাজার উপর । ব্যর্থ না হইল সেই মুনির বচন! 
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল অন্তর ॥ ইহাতে হইল অন্ধ. আমার লোঁচন ॥. 

* শুভমস্ত্ মুনি বাক্য না হইবে আন 4 সেইমত করিলেক আমার গৃহিণী'।: 
দেখিয় পুজ্রের মুখ যায় ঘাউক প্রাণ ॥ 4 (হারে করিয়া অন্ধ বরে গেল মুণি | 

" তোমা দেখি যেন মুনি বিষ্তর সমান । | আমার শাপ্রে রাজা পাইলে প্রমাণ । 
তোমার বচন সত হউক নহে আন ॥" ; শাঁপে বর হইল হইব পুক্রবান ॥ 
তব,শ্বাপে মুনি মম হৃরিষ অন্তর | * এই.লত্য দশরখ করিম, পালন $, 
শাপ নহে হইল আমারু পুক্র বর ॥ ধণুুশৃঙ্গে আনি কর,নড৫ আঁরসুন | 
অন্ধ বলে দশরথ'বঞ্চিত সন্ভানে । শ্রীল পাইয়াঁছিলাম আ্রমতে'কাঁনম । 

) পুত্শোকে শাপু দিনু বর করি মনে ॥ . | এই ফল করিলাম তো।মাঁকে অর্পণ ॥ 
ঠ ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোরন | এই ফলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি। 
ইহার বরেতে জদ্মিবেন নারায়ণ ॥ চরুর ভিতরে এই ফল দিও তুমি ॥ 
যাহ:রাজা তোমারে দিলাম আমি বরণ 1 পুনশ্চ. কহেন মুনি উরে স্বৃছুত্ধরে | 

পুজ হরেন তোমার গদাধর ॥ কোথ! আছে সিচ্ুপুত্র আন দেহ নে ॥ 
মম শাপ্পুদ্রলৌকে তোমার মরণ | হৃতপুক্র দররথ দিলেন ফেলিয়া. ই 
পুক্র“হৈলৈ একাদশ বঙ্ধনর জীবন ॥ পুক্র কোলে করি মুনি কাঁজেলোটা ইয়া ॥ 
ব্যর্থ নাহিৎহয় কভু মুনির বচহ। 8 | নুয়ন বিহীন মুনি ছেখিতে ন। পাঁয়। 
সুনির শাপেতে অ্ুদ্ধ আমার লোচন ॥ "| কোলেতে করিয়া হন্ত শরীরে কুলায় ॥ 
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জন্মিল! যে পুজ তুমি তপের সঞ্ারে | 

, তোমার মরণে মৃত্যু ঘটিল আমারে, 
অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি । 

ৃ ফল দিতে ক্ষুধ্য় তৃষণায় দিতে পানু ] 

গুরুনিন্দ; নাহি করি নহে সন্ধ্যাবাদ 1%, 

দধির সংযোগে রুনত্রে নাহি খাই ভাত ॥ 

জন্মাবধি আমি পাঁপকর্ নুহিজানি। | 
তবে কেন দিশ্ধুপুত্র ত্যজিল। আপনি ॥ 
পূর্বব জন্মে কাঁর কি করেছি বিঘটন ৭ 
গুরুনিন্দা করেছি হরেছি স্থাপ্যধন ॥ 
এতেক বলিয়! মুনি নারায়ণে ডালেস। 
নারায়ণ মস জপি জরে পুজ্রশোকে ॥ 

প্রতিব্রতা নাহি জীয় পৃতির মরণে। 
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে ॥ 
তিন ম্বৃত লয়ে রাজী গেল সরোবরে । 
অগুরু চন্দণকাষ্ঠট আনিল আদরে ॥ 
করিলেন চিতা রাঁজ' উত্তর শিয়রে। 
তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে ॥ 
ছুই জন দুইদিকে পুত্র মধ্যখানে | 
গোড়াইল তিনজনে বেষ্টিত আগুণে ॥ 
চিতা! প্রক্ষ।লিয়া নেই সর্রেবর তীরে । 
কান্দিয়া গেলেন রাজ অযোধ্য।নগরে ॥ 
মুনিহত্যা করি রাজ অজের নন্দন । 

- অমনি কান্িয়। গেল বশিষ্ঠ ভবন ॥ 
গিফ্াহেন: বশিষ্ঠ তগন্তা করিবারে | . 
বামদের পুক্ত ভার আছেন আগারে ॥ 

সকল যুভ্তস্ত রাজ! কহিলেন তারে ।* 
মুশিহত্যা করিয়াছি বনের ভিতরে 
প্রায়শ্চি ইহার করাহ মহাশয় । 
কিপ্ধপে হইব মুক্ত কিনে গা পক্ষয়,॥ 
মুনি বলে অকালেতে নাহি মড্যদান । 
এই পাপে, কেমনে পাইবে পনিত্রাণ ॥ 

»বিচার করিয়ে যুশি আগম গুরাণ'। 
বাল্মীকি যে ন্ত্র জপি পাইলেন রা? । 
তিনবার বলাইল সেই রামনাম | 
পাইলেন ভূপতি সে পাঁপেতে বিরাম ॥ 

বীর | 

রাজ! মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর॥ 
আইলেম সন্ধা] বশিষ্ঠ মুনিবর ॥ 
ফুল মূল ভক্ষণে মুনির স্বন্থ মন | 
পিতা পুজ্রে কথাবার্তী কন ছুই জন ॥ 
পিত।রে কন্েন বামদেব নীতি ক্রমে 

৷ দশরবথ আয় [ছিলেন «আশ্রমে ॥ 

আন্ধক শ্নর পুশ সিন্ধু বলে যারে । 
মার্নলেন রাজা শব্দভেনী শরে তারে ॥ 
দীনভাবে কহিলেন রাপ্ট/'এ বচন । 

শমনিহত্যা!স্পাপ“মোর কর বিমোচন ॥ 

ঘোগ যাগ সান দান নাহি করালাম । 
তিনবার" রাগারে বলানু রামনাম ॥ 

গল ফেলাইয়? যেন দিল তণ্ড তৈলে । 
কুশিয়া বশিষ্ঠ মুনি পুক্র প্রতি বলে ॥ 

1 এক রামনামে কোটি ব্রন্ধাত্যা হরে । 
ূ তিনবার রামনাম বলালিপ্রাজারে ॥ 

| মোর পুত্ত হৈয়া তোর অজ্ঞান বিশাল! 
দুর হরে, রামূদেব হবি রে"চগ্ডাল ॥ 
লোঁটাইয়। ধরিল মে পিতার চরণ। 
কেমনে ছইব মুক্ত কহ বিবরণ ॥ 
ন! থাকে মুণির মনে কোপ বহুক্ষণ। 
বলিপেন তাহারে বশিষ্ঠ্ তপোধন ॥ 

। যেই রাঘনাম তুমি বলালে রারে। 
রা ত।ন জন্মিবেন দশরথের আগারে ॥ 

সনে রঘুনাথ যাবেন যখন । 

রা ভুমি পথ. রামের তখন ॥ 
তাহার চরণপৃনম করিহ স্পর্শন | 
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল জনম ॥ 
বশিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি। 
গুহক চণ্টাল হইয়। রহিলেন তিনি ॥ 
কুর্ভিবাস পণ্ডিত. কৃবিত্বে বিদ্াঘান | £. 
আদিকাণ্ডে, গাইলেন অন্ধকোপাখ্যান ॥ 
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স্বর সুর বধ।, ৫ 

রাংয করেনদশরথ যেন প্রুরদ্দর। 
হইল অন্তর স্বর্গে নামেকে সম্বর ॥ 



রঃ াদিকাগ | " 
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হইল সম্বর সর্বব দেবতার অরি। 
জিনিল অমরাবতী বৈজয়ন্ত্রীপুরী | 
তার ভয়ে স্বর্গে "দেব রহিতে না পারে। 
'মহেক্্র বন্ধলন ত্রহ্ষা বাঁচি কি প্রকারে ॥. 
ব্রহ্ম! বলিলেন আন রাজা দশরথে ৷ 
অহ্থর সম্বর মরিষ্েক তীর হাতে ॥ 

_ আগনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর । 
পাগ্য অর্ঘ্যে দশরথ পুজে পুষ্পন্দর | 
ইন্দ্র বলে দ্রশরথ-তুমি মোর মিত। 
ঠেকেছি সন্কটে রক্ষ! কর ই হিত ॥ - 
অসুর সন্বর নামে তারে আমি হারি। 
খেদাড়িয়। দেবগণে নিল স্ব্গপুরী 1 
আমার সহায় হৈয়। যদি কর রণ। 
তোমার প্রসাদে তবে বাচে দেবগণ ॥ 
শুনিয়া! ইন্দ্রের কখ। দশরথ হাসে । 
সম্বরে মারিব আরম তুমি যাও বাসে ॥ 
এতেক শুনিয়। ইন্দ্র গেলেন স্বর্গেতে | 
সম্বরে মারিতে রাঁভ। সাজে দ্শরথে ॥ 

_ সাজ২ বলিয়া ড়িয়! গেল সাড়া । 
রাহুত মাহুত দাজাইল হাতী ঘোড়। ॥ 
মুদগর মুষল কেহ বান্ধিল কামান |. 
ধানুকি নাজিছে ন্লথে লবে ধনুবরবাণ্ ॥ 
সাঞজিছে কটক সব নাহি দিনপাশ?। 
কটকের পদশূলি লর্মগল আকাশ ॥ 
গায়েতে পরিল.শানা মাথায় টোপন। 
ধমুর্ববাণ হাতে রাজ চলিল নত্বর ॥ 
দিব্য রথ যোগাইল রথের সারি । 
রথে চড়িদশরধ,চলে শীত্বগতি ॥ . 

$ সম্বরে গিনিতে রাজ! করিন গমন । 
দশরথে দেখেয়। কাপিল ব্রিভুবন্ ॥ 
'চতুর্দদোলে চড়ি রাজা চলে কুতুহলে | 
রথ বলখী পাতি তরঙ্গ হাতী চল. ॥ 
উত্তরিল গ্লিয়া*রজা ইন্জেরে নগরী । 

” দেখিয়া রাজার সাঁজ ৫ক্রাধে দেব অরি ॥. 
& বাজার উপরে মারে সে জাঠি বকড়)।! 

্র্গপুরী ছাইল রখের ভাঙ্গে চুড়ী ॥ 
| [ডি উড ও 

শহিডে 

- 

শি 

পা আপিল 

টি 
০ রী পনি সী অসি আরা এ পাপ আসি পি 

দশরথে বাণে ৰিন্ধে করিল' জর | 
ভঙ্গ দিল সেনা রাজা রহে একেশ্বর ॥ 

-| কোপে কাপে দশরথ পুরিল-সন্ধান । 
দৈত্যসেমা ত্যজিল পরীণ. 

নান] অস্ত্র বর্ষণ করেন দশরথ-। . 
ছাইল,অমরাবতী;পবনের পথ ॥ 

৷ সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর | 
ভূপতির সেনা বিদ্ধে করিল জর্র ॥ 

| লক্ষ লক্ষ বাণ পুরে সম্বরের সেন] । 
৷ পাড়লেক স্বর্গপুরী ছাহিয়া ৰঞ্চন। ॥ 

পড়িল"দন্বরব্ অস্ত্র ভূপতির মূনে। 
এমত অস্ত্রের শিক্ষ। নাহি ন্িভূবনে ॥ 
এক বাণ প্রসবে পন্ধব্ব তিন কোটি । 
আপনা আপনি রিপু রূরে কাটাকাটি ॥ 

৷ আপন'। আপনি করে বাণ বরিষণ ॥ 
ৰ এক বাঁণে পড়িল, সকল সেনাঁগণ ॥ 
সম্ঘরের সেন! দেয় রক্তেতে সাঁতার । 

৷ ত্রাহি ত্রাহি করি সবে করে হাহাকার ॥ 
| পড়িল সকল সেন] টত্য একেশ্বর | 
: দশরথের বাণে মেন।"গাড়িল বিস্তর ॥ 

ছুই জন বাণবৃষ্টি করে ঝাঁকে 
৷ উভয়ের বাণেতে অমরাবিতী ঢাকে ॥ 
হইল অমর।বতী বাঁণে'অন্ধকার | 

| দোতোর রণেতে রাজা না দেখে নিস্তার পর 
/ শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে * 
ূ দেখিতে না পার দৈত্য থাকে কোন খানে 

কানশ্রাণ্ড দানাবের নিকট মরণ । 
দু রখাঁকি দশরথ করিছে তঙ্জন ॥ 
সম্বরের পায়ে শব্দ রাজা পুরে বাণ । 
ছুটিল র'জীর বাণ অগ্নির সমান ॥ 
এড়িলেক্ বাণ রীজ। তান শুনে কথ; 
কাটে রাজা দশরথসন্বরের মাথা, ॥ 
: নর হৈরা 'মারিলেন অন্তর সম্থ।, 
দেব.মহ স্থখে রাজ্য পালে পুরন্দর ॥ 

| ইন্দ্র বলে দশরথ রক্ষা কৈলে মেরে | 
বর মাগ দিব যাঁহ! প্রার্থনা অন্তরে 1) 

পাস আর্পী পোস্ত পতি রিশা লিসানি পাস পাতিল ৬ মনু এগ লে ০ 
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_দশরথ বলে ইন্দ্র দেহ এই বর। 
. যেন মুনিহত্যা নাহি থাকে মমোপর ॥ 
ওনিয়া রাজার কথ! ইন্দ্রদেব হাসে। 

--সে পা তোয়াতে নাই যাও তুমি দেখে। 
অন্কুক মুনির“কখা অপূর্বব কাহিনী । *. 
ব্রাহ্মণ তীহার প্রিতা৷ শুদ্রাণী জননী & 
এতেক শুনিয়া দশরথ আইল দেশে । 
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাসে।, ৃ 

পপি উপপস্ি প টিক জজ 

সন্বর সহ যুদ্ধে ঘলক্ষত হওয়ায় কৈবনী 
আরোগ্য করাতে ঘাজার বক * 

দবার গরঙ্গীকার | 
এন এ 

পাত্র মিত্রগণে প্লাজা! দিলেন মেলাশি 1: 
অন্তঃণুরে দশরথ চলিল অমনি ॥ 
সবার অধিক ভালবাসে কৈকয়ীরে । 
তেই হেতু আগে গেল কৈকয়ীর ঘরে ॥ 
অস্ত্র সপ্ত্রীবনী বিদ্যা জানেন কৈকরী | 
দেখিল রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী ॥ 

, শন পড়ি জনন দিল ভূপতির থায়। 
ভ্রলা-ব্যথা গেল দুরে শরীর জড়ায় ॥ 
গৃতদেহৈ" যেন পুনঃ পাইল জীবন | 
হ্বস্থ হৈয়! দখরথ বলেন তখন ॥ 
হে কৈকয়ী প্রাণ রক্ষা করিল আমার । 

: তে।মার সমান প্রিয়ে কেহ নাহি আর ॥ 
বর মাঁথি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার ।. 
কোন ধন ভাঙীরেতে,নাহিক আমার ॥. 

$ এত যদি বলিলেন রাজ। দশরথ | 
৫ককয়ী কুঁজীকে কহে বাক্য অভিমত ॥ 
মহারাজ আমারে চাহেন দ্বিতে বর। 
কি বর মাগিয়া লব তাহার, গোচর। 
পৃ্টে ভার কুঁজের নড়িতে নারে চেড়ী । 
কুজ'নহে ভাহার সে বুদ্ধির চুপড়ি ॥ 

_স্কুজ্ি বলে 'পক্ষণে নাহিক প্রয়োজন | 
বর ইচ্ছা হবে যবে বলিব তখন । 

কৈবয়ী কুঁজির বাক্য না করিল আন। 
হাসিয়া কহিল রাণী রাঁজা বিদ্যমান ॥ 

রামায়ণ 
স্পা তা সই ছি ৩ তত পি লি শিপ, মিনি উমা পে 

মহারাজ আজি বরে নাহি প্রয়োজন | 

1 যখন ঘটিবে ঝ্টর্ধ্য মাগিব: তখন ॥ 
আমার সত্যেতে বন্দী রছিলা গোসাঞ্চি। 

গয়োজ্বন অনুমারে বর ষেন গছ ॥ 
নৃুপতি তি বলেন দিব যাহা চাবে দান। 
আদ্ুক অন্যের কাজ দিক নিজ প্রাণ ॥ : 
কৈকরীীর কপটে অমরগণ্ হাসে । 
না ভ্রানিয়া মুগ যেন বন্দী হৈল ফাসে॥ 

, এ*সত্য পালিতে রামঞ্ৰইবেন 'বন। 
বিরিঞ্চি বলেন 'তবে মরিল রাবণ ॥ 

| রাজ্য করে দশরথ হ্রফিত মন | 
করেন পুত্রের তুল্য প্রজার পালন ॥ 
যখন যা*হবে তাহা দৈবে সব করে । 
হইপ রাজার ব্রণ নখের ভিতরে ॥ 
কৃর্তিবাস কহে কথা অহৃত্ত সমান । 
রম নাম বিন! তার মুখে*নাহি আন ॥ 

কৈকমী দশের ব্রশঃ আরোগ্য করিলে 
্কাব্যুর বরপ্রাপ্ডির 'খিৰ্রণ। 

ব্রণের ব্যথায় রাজ হইল*কাতর | 
পাত্র মিত্র আনি রাজা বলিল সত্বর ॥ 
এ ব্যথ্য় বুঝি মম নিকট মরণ । . 

(সু সুধ্যবংশে রাজা হয় মাহি'কোন জন ॥ 
| ধন্স্তরি পুজ এক পদ্মকর নাম । 
৷ আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম ॥ 
কহিলেন শুন রাঁজ। পাইবা। নিস্তার । 
ছুই মতে আয়ে ইছার প্রত্তিকার ॥ 
শীমুকের ঝোল খাও ন। করিও মবণা । 
নহে নখদ্রারে চুন্ঘ দেউক একজন ॥. 
রক্ত পুষ শ্রবিতেছে নখের ছুয়ারে। 
তাহাতে ছশ্বন দিতে কোন জন পারে ॥ 
কৈকঁয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে: 
রাজ! যত ছুঃখ পান কৈকয়ী ত। দেখে ॥ 
রাজার শুর্রাষ! রাণী করে রাত্রিদ্বিনে । 
কহিল কৈকয়ী রাখী রাজা বিগ্যামানে ॥' 
স্বামঈত বিন। স্ত্রীলোকের অন্ক নাহি গতি । 
ব্রণে মুখ দিব যর্দি পাও আ্সব্/হৃতি ॥ 

টা] 

ৰ 

রর এসপি ৮ 



আদিকাণ্ড। 
সি এলিস্ছি পাদ পরি শি পি এসসি উস সপ ৯ পি তা সপ ক রি পরস্পর ০ চিট 

যার ঘরে থাকে রাজা তার দায় লাগে। 

৪৩ 
দির তি ক ্ 

বর দিয়াছেন আ্বীমন্ধক মহামুনি |" 
'কৈকয়ী শুনিয়া শরিয়া দশরথের আগে ॥ .. যজ্ঞ.কর তুর্মি ধদ্যশৃক্ক মুনি আনি ॥ 
পাঁকিয়া আছিল" সেই নখের বরণ । খধ্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন দেশে বৈসে 
মুখর মৃত পায়ে গলিল তখন ॥ . সিদ্ধি হা যদি সেই মুনি আঁসে ॥. 
সুস্থ হইলেন রাঁজা ব্যথা গেল দূরে । ত লাগিলা যে বশিষ্ঠ মৃহাঁমুনি ] 
রন্তু পৃ ফেলি দেহ বলে কৈকরীরে”॥ ; শুন,ধধ্যশৃঙ্গের.যে উৎপত্তি কাহিনী ॥ 
কপূর তান্ুল প্রিয়ে করহু ভক্ষণ | বিভাওক মুন্নি ভয়ে সর্ববলোক কীপে।, 
বর লহ যাহা চাহ দিব এইকষন ॥ ভ্রিভুবন ভন্মণ্হয় যদি মুনি শাঁপে ॥ 
কৈকয়ী ৰলেনন্ওুনি রাঙ্গার বচন । * এ ভীহাঁর তপস্ত। দেখি ইন্দ্র ভাঁবে মনে । 
যখন মাঁগিব বর "পাইব তখনণ। পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র দেবত]1 পবনে ॥ 
ছুই বারে ছুই বর মাগ মম ঠাই। 
পশ্চাতে মাগিব বর এখন না চাই ॥. 
শুনিয়া রাণীর কথ দশরথহাঁসে ॥ 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥. 

দ্শবথ পূজের জনা খাধাশৃূকে 'আানিষঠ 

ঘক্র করণের চিন্তা ও; উক্ত মু'নর্ 

.* উৎপত্তি কাহিনী । 

রাজ্য করে দখর্থ অনেক বহসর 1. 
এক ছন্দ মহারাজ যেন পুরন্দর ॥ 
পাত্র মিত্র ভাঁই বন্ধু সবাকারে আনি । : 
বশিষ্ঠদি আইলৈম যত মুনি জ্বানী ॥ 
সভা! করি বসে রাজা অমাত্য সহিতে 
আতি খেদ করি রাঁজ! লাগিল কহিতে ॥। 

ইহ্বকালে না হইল আমার সম্ভতি। . , 
পরকালে কিরূপে পাঁইব অব্যাহতি ॥7 
সন্ততি থাকিলে করে শ্রাদ্ধদি তর্পণ ৷ 
আমার গরণে বংশে নাহি একজন ॥. 
নবৃম হাজার বর্ষ বয়স হইল।, 
এতকালে' আমার সন্তান ন। জঁল্মিল ॥ 

অস্ুঞ্দক আমি পাই মনে-বড় দুঃখ | 
প্রভাতে না প্দখে লোক অপুজভ্রর মুখ ॥ 
তর্পণেরুকালে'আমি পিছুলোক আনি 
অস্তীলি করিয় দিই তর্পণের, পানী ॥ 
শীত জলস্উষ্ৎ হয় নাঁকের নিশ্বাসে 8 
আমা হারে গে বধ জা দিনে কে ॥ 

ক 
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মুনির নিকটে বাধু লুকাইয়! থাকে । 
বক্ষল খায় মুনি পৰন তা। দেখে ॥* 

ফলেতে অমৃত 'মার্থি্নীখিল পবন । 
ফলযোগে ধা, মুনি, করিল্ ভক্ষণ ॥ 
ফলের সহিত স্থুধা খাঁয়ে মহাঁমুনি । 
বলবান অতিশয় হইল তখনি ॥ 
ওদ্ধ দেহ পাইয়। স্ধা! মহাঁবলবান | 
তিপস্তা করেন বনে চারিপানে চান ॥ 
তিপস্তা৷ করেন মুনি নৃশ্ম্দার জলে । 
উর্ববশী চলিয়! যায় গগণশণ্ডলে ॥.. 
অঙ্গের বসন তার বাতা সেঙে উড়ে । 
দৈবযোগে তার দৃষ্টি তারে গ্রিয়। পড়ে ॥ 
তাহাকে দেখিয়া মুনি কামে অচেতন। 
মুনির হইপ রেত স্বলন তখন ॥ 
আস্তে ব্যন্তে মুনি তাত"ধরে বাম হাতে 
জলে ন! ফেলিয়া রেতঃ ফেলায় কুলেতে ॥ 
পূনর্বার মহামুণি করি আচমন | , 
তিপস্থা। করেন বিভাগুক তপোধন ॥ 
বিধির লিখন কত না হয় খণ্ডন । 
তৃষ্ণায় হব়িণী জল খায় সেইক্ষণ ॥ 
জল খায়ে হরিণী কুলেতে ঘা চাটে 1 
বাসের সহিত রেতঃ সান্ধাইল" পেটে ॥ 
'দেবযোগে হয়িণী আছিল খতুয়তী। . 
মুনিব্ীধ্য খাইয়া হইল গর্ভবতী ॥ 
দিনে দিশৈ গর্ভ তার উদরে বাড়িল ॥. 

1 ছয়মালে গর্ব জুঠিব হইল |" 
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মনুষ্য আকার হৈল হরিণী বদন । 
দেখিয়া হরিণী পুভ্র.ভাবিল তখন ॥ . 

 মনুয্যের ভরে আমি ভ্রমি বনে বন। 
আমারে গর্ভেতে হেল শত্রুর জনম ॥*₹ 

পুঁজ তে লইয়া সে 'হরিণী, গেল বন ৯, 
অঙ্কুলি চুষিয়! শিশু যুড়িল ক্রন্দন ॥ « 
তপস্য। করিয়। বিভাগুকের 'গুমন । 
কাননে পড়িয়া শি করিছে। রোদন ॥ , 

_ বালক দেখিয়। মুনি ভাবে ফনে মন 1 
মন্ুস্য আকার, দেখি হরিণী বদন ॥ 

ধ্যানে জানিলেন বিভীগুক তপোঁন । 
হরিণীর গহ্র্ড হুল আমার নন্দন | 

* পুর কোলে করিয়া গেলেন,.নিজঘরে | * 
পুষ্পম্ধু দিয় মুনি পো।যেন তাহারে ॥ 

" নবীন কুশের মূলে কব্রায় যন শয়ন। 
দিনে দিনে বাড়ে বিভাঁগুরের নন্দন ॥ 
গরম স্থন্দব্র সে বিভাঁগুকের বেট]। 
শীন্ত্রবেন্ত। হয় সে কপালে শৃঙ্গ ফৌট। ॥ 

.কিছু দিন পরে শুঙ্গ উঠিল কপালে । 
খব্যশৃহ্গ বি নাম বুইল*নকলে ॥ 
যারে বর শাপ দেন কভৃ্ নহে আন । 
তার আশীর্ধবাদে রাজ! হবে পুক্রবান ॥ 
কৃত্তিবাস কৃত কাব্য অস্ত সমান । 

* বাম কথা বিনা ধার মুখে নাহি আন ॥ 
০০০০০৫০০ 

, লৌমগার লাোজেযে অনাবুডি নিনারণার্থ 
৫ খধ্যশৃঙ্গকে আন্য়ন । 

বশিষ্ঠের বচন হইলে অবসান ।' 
হৃমন্্ বলেন রাজা কর অবধাঁন ॥. 
লোমপাঁদ নাজ। অঙ্গদেশের ইশ্বর । 
খধ্যশৃঙ্গে আনিয়াছিলেন নিজ ঘর ॥ 

“-স্দশরথ বলে পাত্র'কহ বিবরণ |. 
লোমপাঁদ আনাইল কিসের কারণ ॥. 
স্থমন্ত্র বলেন দশরথ নৃপবর | 
সেই দেখে এনাবৃষ্টি দ্বাদশ বৎসর ॥ 

০০২০০২৩৩০7০ 
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লোমপাদ ত্রান্ধণ পণ্ডিতে জিজ্ঞাসিল। 
মম রাজ্যে অনাব্রপ্্ি কি হেতু হইল ॥ 
'ক্লুহিল পণ্ডিতগণ করিয়া বিচাঁর। : 
না দেখি তোমার রাজা আর ছুরাচার ॥ 
তব রাজ্যে কুমারী হইল খডুমতী | 
এই পাপেশ্ৰৃস্টি নাহি হম নরপতি ॥ 
.বিভাগক পুত্র ঘদি খষাশূঙ্গ আসে । 
পাঁপ.দুর হয় "আর দেঁবত। হরষে ॥ 
নগরেতে লোমপাদ ধিলেন ঘোঁধণা । 
ধধ্যশৃঙ্গ মু'নকে'আনিনবে কোন জন! ॥ 
তাহারে আনিয়া মোরে যেব! দিতে পাবে 
অদ্ধরাজ্য আমি দ্রিব অবশ্য তাহারে ॥ 
ডাঁকিয়ী, কহিল" তথা বুড়ী এক জন । 
আমি আনি দিব সেই মুনির নন্দন ॥ 
স্ত্রী পুরুষ ভেৰ সেই মুনি নাহি জানে । 
ভূলাইয়া৷ আনিব সে মুনির নন্দনে ॥ 
নৌকা এক সাজায়! দেহত আমারে । 

 ফলবান দক্ষ (রোপ তাহার উপরে ॥ 
। চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সম্ভতি |. 
কৌতুকে'তে ভূলাইবে যতেক যুবতী ॥ 
স্াস্ত শুনিয়া রাজা লোমপাদ ছাপে । 

(ভাল যুক্তি বলিয়ী সে বুড়ীরে সম্তাষে ॥ 
স্বর্ণের নৌক! রাঁজা করিয়। গঠন । 

1 বিচিত্র পতাকা তাহে করিল সাজন ॥ 
(নৌকার উপরে করে স্বর্ণে ছুই ঘর । 
পরম সুন্দর কন্তা অতি মনোহর ,॥ 
উপরেতে শ্মেভ। করে স্ত্ররর্ণের তাঁর! । 

। চারি ভিতে শোভে গজ মুক্লুতার ঝারা ॥ 
.; সন্দেশ নিলেন নানা খাইতে রসাল। 

নারিকেল ফল আর কাঠাল ও নাল" ॥ 
গঙ্গাজলে শীতল-শর্করা মিশ্র করি । 5. 
কপুরবাসিতত দিল পান পুরি*পূরি ॥ 
বাছিয়! বাছিয়া দিল পরম "সন্দরী,। 
চিন! ভার অপ্দরী কি অমরী, কিছ্বরী ॥' 
কান্সিতে লাগল সবে মুখে নাহি হাসি । 
মনি কোপানিলে আজি হব ভন্মরাশি ॥ 



বুড়ী বলে কোন ভয় করিছ যুবতী |. 
তোমরা সকলে চল আঙ্ষার সংহতি ॥ 
যখন আমার ছিল নবীন যৌবন 
কত শক্ত ভুলায়েছি মহাঁমুনিগণ ॥ 
রানা বাহিয়া যায় পরম হারিসে । 
উপস্থিত হয় ধধ্যশৃঙ্গ'যেই দেশে ॥ "৭ 
যেখানে তপস্য! কেরে বিভীতুক মুনি । 
সেই বনে তরুণীরা রাখি 'তরণী ॥. 
বিভাগুক' দেখিয়া" সকলে ভয়ে কাপে? 
ভন্মর/শি করে পাছে শাপ দিয়! কোপে ॥ 
তপোবনে আছে যথা খধ্যশূঙ্গ মুনি । 
আসিয়। মিলিল তথ। সকল রমণী” ॥ . 
তরী হৈতে উত্তরিলা সকল নবীনা। 
কেহ বংশী পুরয়ে বাঁজায় তেহ বীণ। ॥ 
বুড়ীকে বেড়িয়।"গান করে নারীগণ। 
মুনির নিকটে গিয়া দ্রিল দরশন ॥ , 
কামিনীর মুরখখে গীত কৌফিলের ধ্বনি । , 
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাড়িল মমি ॥ 
স্ত্রী পুরুষ ভেদ সেই মুনি মাহি জান্বে। 
স্বর্গের অমরগণ মুনি মনে মানে ॥ 
ব্যাকুল হুইয়! মুনি দ্বার হৈতে উলে। 
প্রণিপাত করিল বুড়ীর পদতলে ॥. 
মু'নপুত্র পাঁয়ে পঞ্টে্ট ধরি করে কোলে । 
বার বার চুম্ব দিল*বদন কমলে ॥ 
এসু এস বলিম্মুনি তাঁসবাকে বলে"! 
আনন্দে-গপগ্দদ সে অদন দিতে চলে ॥ 
একখানি কুশাপন ছিল মাত্র ঘরে। 
বৈস বলি আন্মিয়া দিলেন সে বৃত়ীরে ॥: 
ফলমূল জল ঘরে ছিল যে সম্বথল। 
বুড়ীর তক্ষণ হেড দিলেন সক । 
শ্রীনিযু বলিয়। বুড়ী ছু ইল দুই কান। 
বিষুগ্পুজ। বিনা নাহি করি জলপান ॥ 
ইতর ফ্রেআনপ্করে আমি কি তেমন্। 
বির প্রসাদ, বিন! না 'করি,ভক্ষণ ॥ 
মূনি ঘল্দে হউক, মোয় সফল*্জীবন ॥ 
এইখানে কর আঙ্গি বিধু্ আলীরন ॥ 

খ্ঠ 
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দিব্য কুশাসন-পাতি দিলেন বুড়ীরে। 
| পুজা! করিবারে বৈসে.তাহা'র উপরে ॥ . 

চক্ষু উলটিয়! বুড়ী নাকে দিল,হাত | 
বলে বিষণ আজ করিল সাক্ষাৎ ॥ 

 কর্তক্ষণে নাসিকার হাঁত ঘুচাইল। -. 
এ প্রসাদ লহ বুলি মুনিরে ডাঁকিল ॥ 
মুনি বলে আজি মোর সফল জীবন | 
বিষুর প্রসাদণদেহ করিব ভক্ষণ ॥ 
ফল বলে হাতে দিল গঙ্জাজলে নাত | 
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড় ॥" 
মুনি কলে এই কল কোথা গেলে পাই । 
সঙ্গে করে লয়ে গেসে তব স্গে যাই ॥ 
এ।ওয়াইল কামেশ্বর খাঁইতে স্থস্বাদ ৷ 
কামেশ্বর খাইয়া সবে হইল উন্মাদ % 
কন্যাগণ বলয়ে খাইলে যে সন্দেশ। 
ইহার অধিক আছে চল সেই দেশ ॥' 
মুনি বলে ইহার অবিক যদি পাই । 
তোমরা! চলহ দেশে আমি সঙ্গে যাই ॥ 
মদনে ভুলিল যদি মুন্নির নন্দন । 
অঙ্গের বসন খসাইল 'কল্যাগণ ॥ ,: 
আসিয়। মুনির.পুজে কেহ করে কোলে । 
কেহ কেহ চুন্ঘ দেন বদন কমলে ॥ 
মুনি লৈয়৷ করে সবে-হাস্য পরিহাস । 
দেখিয়া মুনির পু'্ম হইল উল্লাস ॥ 
কোন নারী ভূলাইল'শুন পরশুৰে 1 
কেহ ব। ভুলায় তাকে ভক্ষ্য ব্য দানে ॥ 
কেহ বা! হরিল যন চাহিয়া নয়নে | 
কেহ ব৷ করিল মত্ত গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ 

.বুড়ী ভাবে আজি যদি লত্বে যাই হরে। 
পাছে বিভাগুক মুনি কোপে ভন্ম করে ॥ 
আজি পিতা পপুজ্রেতে থাকুক এক স্থানে । 
কহিবে এ কথা মুনি পিতা বিগ্বমানে.॥ 
পুক্দ প্রতি যদি (সহ করে তুপোধন | 
তথ্ধে কালি তপস্থায় না যাঁবে'কখন ॥ 
পুন এডি যায় যদি তপস্তা তরে। 

| । তাবে কালি ল্য়ো ফাব মুনির কৃষারে ॥ 
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এই ঘুকতি দে বড় ডালিয়া নে মনে! 
কহিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ॥. 
তপোঁবনে রৈল হে তোনারে ভালবাসি । 
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসিস 
বলিন্তে লার্গিল তবে খধ্যশৃঙ্গ খাষি। 
তোমার সেবক হ'য়ে তব সঙ্গে আনি ॥ 

আমারে এড়িয়া যদি বাবে কৌন দেশে । 
িঙ্গহত্য। হবে তবে মির হতাশে ॥ * 

গ্বুড়ী রলে এইক্ষণে ঘরে থাঁক তুমি । 
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়া যাব আমি ॥ 
এতেক বলিয়। তারে থুয়ে নিজ ঘগ্ে। 
সকল কা'মনী চড়ে নৌকার উপরে ॥ 
দিধকর অস্তগত হইল বখন'। 
মুনি বলে না আইল ৫কন পধিগ্ণ ॥  , 
শিরোমণি হাঁরাইল অঞ্চলের নাধ। 
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত টিকিল বিধি ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে যুনি বসে বৃক্ষতলে | 
বিভাগুক তপ করি আইল হেনকাঁলে ॥ 
'পুজ্রের দেখিয়! মুনি ন দ্বিচলিত মন। 
জিজ্ঞাসিল কেন বণ করিছ ক্রন্দন ॥ 
খস্যশৃঙ্গ বলে আগে খাও ঘল জল | 
আজিকাঁর বিবরণ কহিব সকল ॥ 
.ফল জল খাইয়া হইল স্থন্থ মন। 
'গিতা পুজরে কথাবার্তা কন ছুই জন ॥ 
তুমি যেই.গেলে পিঠ তপস্তার তরে । 
স্বর্গ হৈতে খষিগণ আইল মম ঘরে ॥ 
মেইমভ ফল নাহি খাই 4 জীবনে । 
এত বূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
কত বা ছন্দেতে জটা ধরেছে মাথায় । 
কত কুম্ুমের মালা দিয়েছে' তাহায় ॥ 
কি জাতি স্বৃত্তিক ফোটা কপালে শোভিত 
গগণয়গুল্লে ধেন ভাস্কর * উদিত | 
কি জাতি বুচ্রুর ফল সবার 'গলায় | 
শ্বেত গীত নীল কত শোভিছে তাহাযা ॥ 
তেষন না. দেখি পিতা শীছের বাকল | 
শেত রন গত নী ধ্যণ উজ্নুল ॥ 

পপ পপ পপ পপ পাস স্পাপপাপা শীশি শা শি 

রামায়। 

কি জাতি বৃক্ষের লতা সবাকার হাতে 1. 
কতেক মাঁণিক গীখা আছেত তাহাতে ॥ 
'পরম ব্রাহ্মণ কারো! লোগ নাহি মুখে । 
তুলার সমান ছুট! মাংসপিগু বুঝ? 
তাতে যদি হ্স্তটি করাই পরশন । 
স্ব্গবালস হাতে পাই হেন লয় মন ॥ 
'মনে তাবে মহাধিনি পুজ্রের বচনে । 
স্ত্রী পুরুষ খাঁশৃঙ্গ কতু নাহি জানে ॥ 
বিভাঁগুক বলে বাপু তীরা"নারীগণ। 
কাঁমাচারী '্লাক্ষসী বেড়ায় বনে বন ॥ 
মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার 1 
পুনঃ পহিলে ধরে খাবে না পাবে নিস্তার ॥ 
ধষ্যশৃঙ্গ'বলে পিতা! না বল এমন | 
এমন দয়ালু নাই তাহার! যেমন ॥ 

কাঁলি ঘদি বিধাতা! মিলায় তা নবারে। 
তখনি বিদাঁম আমি কহিন্ুু' তোমারে ॥ 
মারা রাত্রি ছিল মুনি পু লয়ে ঘরে । 
বুঝাইতে 'তথাপি না পারিল' পুজেরে ॥ 
প্রভাত হইল রাত্রি রবির (করণ ! 
পুজ্রের বিয়ে মনি ভাঁবে মনে মন ॥ 
ধ্টি আঁমি ঘরে থাকি পুক্র করি নাধ”। 
ধম নষ্ট হবে মর্ম হবে অপরাধ ॥ 
কার পুজ কানন পত্তীধ অকারণ। 
সংসার অসার সব সত্য নারায়ণ ॥ 
পুজেয়ে প্রবৌধ করিলেন মহামুনি |. 
কারো অঙ্গে কথা নঈহি কহিও আপনি ॥ 
তাত্রবাঁটা হাতে নিল তুলিল তুলসী । 
তপস্ত; ফরিতে গেল বিভাগুক খঘি ॥ 

 বুড়ী বলে বুড়৷ মুনি ছাড়ি গেল ঘর। 
সবে চল' আনি গিয়া মুনির কোউর ॥" 
তাল করতাল বাণ] কেহ পুরে বাঁশী 1" 
আইল মুন্নির কাছে সকল রূপসী 1 
দরিদে পাইল হেন হারান"থে ধন), 
ব্যস্ত মুনি কনে ধরি বুড়ীর চরণ ॥: ৭, 
মারে এডিয়া কালি গেলে পল্াইয়া ৷ 

 যাঃবানাদি কানিযাছি আশার লাগিয়। ॥ 
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. নেই জল দেহ মোরে করিতে তক্ষণ। 
; সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন ॥ 

 অন্ম বুঝ সবে কৃম্তিবাসের সবর্ণী। 
মারীর কথায় ভুলে খধ্যশৃঙ্গ মুনি ॥ 

চে 

স্বযাশৃঙ্গের লোষপাদ রাজ্যে গমন ও 

টং অনাবুষ্টি নিবারণ । * 

কে।লে করি বস্গাইঁল নৌকার উপর ।. 
বাহ বাহ বলি বু ডাকিছে সত্ব ॥ 
তরণী বাহিয়! যায় মুনি নাহি জানে । 
খষ্যশৃঙ্গে বলে বৈন ব্যাজ আছে বনে, 
লোমপাদ রাজ্যে, মুনি দিল দরশন.। " 
আনা বৃষ্টি ছিল রৃষ্টি'হইল তখন ॥ 
লোমগাদ জাণিলশ্ঘুনির আগমন । 
পাগ্য অর্ধ্য দিরা খুজে ঘুনি নন্দন ॥ 
কন্যা হীন লোম্পান্ধ শ শান্তা অভিধান । 
দশরথ কন্যাকে রর ্  দান 0, 
সম্বন্ধে যে মুনি,রাজ র জামাই। 
তাহ।কে চাহিয়! রর ক গাদ ষ্াই ॥ 
দশরথ বলিলেন কহ হে নায়ক । 
পুক্রশৌকে কেমনে বাচিল বিভাগুক ॥ 

+ যেই দেশে হয় খধ্যশৃঙ্গ উপাখ্য নু 
অনাৰৃষ্টি ঘুচে হয় সে দেশে কল্যাণ ॥ 
কৃতিবান পাগতের কাব্য অনুপম | 
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শি 

ইিষ্যশূ:জর অদর্শনে বিভাগ্তক * , 
! | মুনির খে? | 

মম ১ লেন শুন রাজ! দশরণ রঃ 

লোম 'দ.নিকুটে বুড়ীর বাক্য যত। 
বুড়ী বলেশল্সেমপাদ ওনহু বচন । 

* ভুন্নাইয়আনিয়াছি মুনির নন্দন ॥ : 
, যদি শাপ*দেন কৌপে বিভাঁঞ্ক খঞি। 

রাজ্য সহ আপনি, হইবা ভ্মরাশি ॥ * 

আদিকাও ] - সু 

৮৯ ৯ ২ পিসিবি স্পা তি ৬ শি সিসি ৯ ০০ সির 

তার? ই যি তুমি পাবে ত্রাণ | 
গথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান ॥ 

স্থানে স্থ(নে মহিষ গো রাখহ সত্বর | 
গীত, বাগ নৃত্যোৎ্সব হ হউক বিস্তর | 
গীতপর্থাগ্ভ দেখিয়। তখনি তপোধন। 
যত ক্রোধ জন্মে থাকে হবে পাসরণ 
বুড়ীর বচন রুল] না করিল আন । 
পথে পথে কে গ্রাম বড় বড় স্থান ॥ 

জীধ্যশঙ্গের গাম বলি তার নাম। 
সর্ধবশস্তযুত। পুরী দিব্য দিব্য গ্রাম ॥ 
ধষ্যশৃঙ্ক ব্লরহিলেন লোমপাদ ঘরে । 
বিভাগক-তপ করি গেলেন কুটটরে ॥, 
আর দিন'দুর হৈতে শুলু্ বেদধ্বনি | 
সেদিন না শুনে শব ব্যস্ত ছৈল মুনি ॥" ॥" 
ৰ আকুল হ্ইয়! মৃশি দাণডাইল' তথা । 

, ] কান্সির। বলেন বাছা খথ্যশুঙ্গ কোথা ॥ 

ছাঃ 
র 
ূ 

সী পিস পরি শী পাশ 

ডু 

 তপস্থাতে শ্রান্ত সুয়ে আইলাম ঘরে। 
হেথা আমি কহ কথা ছঃখ যাক দূরে ॥ 
বলিতে বলিতে গেল কুটারের দ্বারে । 
পুত্র পুর বলি ডকে*পুজ্র নাই ঘরে, ॥ 
নর আছাড়িয়৷ ফেলে ভূমিতালে । 

্তাঁণ হুইয়! মনি পড়ে বুক্ষমূলে ॥ 
৩. 

 ক্ষণেক রহিয়া আঞান পাইলেক মুনি । 
কোথা খম্যশৃঙ্গ বলি ডাকয়ে অমনি ॥ 
অপত্যের স্সেহ'সম ম্মৃহিক মংসারেত। 

 যাহারে দেখেন মুনি, জিজ্ঞাসেন "তীরে ॥ 
মুনি রলে আছ বনে যত তরুসতা 
দেখেছ তোমরা মম পুক্র গের কোথা ॥ 
মুগ পশু পক্ষীরে লাগিল স্থধাইতে । 
তোমরা দেখেছ বধ্যশৃঙ্গেরে যাইতে ॥ 
কান্দিয়। কান্দিয়ী৷ যান বিভাগ্ক মুনি।, 
কত দৃর'গিয়। পান. গ্রাম একখানি ॥. 
কল লে'কেরে মনি শে।কেতে খন |. 
কাহার এ গ্রামখানি কহ বিমান 

যোড়হাত করে প্রজ্জাগণ কহে বাম |. 

ধযযশৃঙ্গ : মনিধর ইঞ্চে রাজা তিনি ॥ 



৮ 
৮ সস" বর জি টি 

লোপাদ ভারে কন্যা দিয়াছে কৌতুকে। 
গা গড অথ গজ দিয়াছে যৌডুকে ॥ 
এই কথা কহিলেক যত প্জাগ্ণ। 
ক্রোধ্ন গেল মুনি অতি হৃষটমন ॥. 
সার করিতে ত পুক্ত' করিয়াছে সাধ ।. 

পুজ্রের কুশল শুনি খগ্ডিল বিষাদ ॥ , 
ভাঁবে অপুভ্রক রাঁজ। অজের নন্দন | 
খধ্যশুঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরীম্তণ ॥ 
নিমজ্্রণ হইবেক মম সে থজ্জেতে | 
দেইকালে হরে দেখা পুজ্রের সহিতে ॥ 
এতেক ভাবিয়া মনি গেল নিজবান। 
আরদিকাণ্ড রাচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাম ॥ 

বট: শি উরি সর পা পে সা আনি 

জি + 

. দশরথ রাজার যজ্ঞ ও "ভগবানের 
চার অংশে জন্ম গ্রহণ । 

দশরথ রাজারে স্থমন্ত্র ইহা বলে। 
মূনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥ 
দশরথ লোমপাদ নৃপতির ঘরে। 

্ চতুর সঙ্গে যান হরিষ্ অন্তরে | 
রাজার পাইয়! বার্তা লোমুপাদ রাজ! 
রাজ উপচারে যত্বে করে তারে পুজ! ॥ 

নিষ্টাম প্রস্তুতি দিয়! করায় ভোজন । 
াঈিজ্ঞাসেন কোন কারে, তব আগমন ॥ 
দশরথ বলিলেন গুন মোর বাণী। 
অযোধ্যায় লয়ে চল খধ্যশূঙ্গ যু ॥ 
অন্ধকেন উত্তি আছে যে অতীতকাঁলে ৷ 
পুলবান হব আমি খম্যশৃঙ্গ গেলে ॥ 
এমত কহিলে দশরথ নৃপবর | 
লে'মপাঁদে লয়ে গেল মূর্মির খের ॥ 
প্রথা কষেন দশরথ যোড়্হাতে | 

লোমপাদ.পরিচয় লাশ্িল কহিতে ॥ 
দশরথ এই রাজ 'শুনেছ আখ্যান । 
তুমি কৃপা 'কর'ঘদি হন পুক্রবান ॥ .. 
শান্তা কন্যা বিবাহ যে ধ্দয়াছি কোরে, 
সেই কন্া৷ জন্মেছিল' ইহার আগারে ॥ 

তি ল্ 

রঙ সি 

রামাষণ | 
২৬৫ ০৯০ সী শাম্পিন্পা পলাশী স্প্বিস্পাস্পিী 

| ইফা ২ জামতা তুমি তোখার় শ্বশুর । 
অগুত্রক ভীপগিত এ তাপ কর দুর 

« ধ্যানেতে জানিয়া মুনি মনোতে প্রশংসে 
| এই ঘরে বিষ, জন্মিবেন চারি অংশে রঃ 
। অন্ধক যুনির কথা কভু নহে আন। 

| এতেক জানিয়া মুনি করিল পয়ান ॥ 
। তনয়! জামত গঙ্গে চাঁপে নিজ রথে । ' 

| অযোধ্যা আইল রাজা লোমপাদ সাথে ॥ 
2] দেখে ছু খা হত গজ 

( নির্ম্ছন করে তার সবে*করে পৃজা। ॥ 
| বশিষ্ঠাদি আইল সকল মুনিগণ। 
খব্যশৃঙ্গ-বলে করু যজ্ঞ আরম্ভণ ॥ 

। অশ্বমেধ.যজ্জে কর বিষু, আরাধন । 
ৰ যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥ 
দশরথ নিমন্ত্রণ করে দেশ দেশে । 
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক মুনি আইসে ॥ 
অগস্ত্য আগস্ত্য আর গ্ুলন্ত পুলোম । 
'আইলেন, ব্শৈষ্পা য়ন ছুর্বাজা গোতম ॥ 
জৈমিনী গৌতম পিগীলিক,পরাশর 
পুলহ কৌত্ডিন্য মুনি আইল নিশাকর ॥ 
মার্কগেয় মরীচি ভরত ভরগাজ ।॥ . 
অঞ্টাবক্র মুনি ভৃগু কৃর্ধা দক্ষরাজ | 
গর্মুনি' দধীচি আইল শরভঙ্গ | 
গুঁজে রাজ! যুনিগণে বাড়ে মনে রঙ্গ ॥ 
পাভালেতৈ আইল 'কপিল. রাজখি। 
সগরসন্তানে যে করিল তন্মর শি ॥ 
বেদবান চক্রবাঁণ আইল সাবর্ণি। 
জল ভিতরের আর মুনি মৃৎস্তক্ী ॥ 
মনাতন নক যে সনন্দকুমার | 
মৌরি, আইল"মুনি বিষ, অবতার 4 " 
আইল বাল্মীকি যমুনার কুলে, ধাম । 
কশ্যপের পুক্র আইল বিভাণ্তক নাম ৰা 
কতেক আইল মুনি নাম নাহি জার্ন। . 
রাজার বজ্জেতে আইল'তিন কোটি মুনি ॥ 
(তিন কোটি সুলি করে-বেদ উচ্চারণ। 
সবাঁকার বদনে নিঃসরে ভুতাশন ॥ 
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পৃথিবীতে কেহ আছে এ এক্ পদে ভর | 

'কেহ অনাহারে আাছে সহজ বওস্ুর ॥ . 
মাথায়: পিল জটা শুভ্র পরিধান । 

"নারায়ণ কথা, বিনা শাখে নাহি আর 
'এখন আইল তথা তিন কোটি মুনি । 
সঙ্গে কত শিষ্য তার সংখ্য! নাহি তানি ॥ 

, মুনিগণ বাসার্থ দিলেন বাসানর | 
পৃথিবীর রাজ! আইল অধোধ্যানগর ॥ 
মিথিলায় আইল জনক রা'জখষি। 
মল মহারাঁজ'আইল রাজ্য যাঁর কাশী॥ 
অঙ্গদেশ আঁধপতি লোমপাদ ন্জ শ 
বাঁভা বঙ্গদেখ্ের আইল ঘনশ্যাম ॥ 

_ মরীচিপুরের রাজ! ভোগ পুরন্দর। * 
চম্পাপুর হইতে আইল চস্পেশ্বর ॥ 
আইল তৈলঙ্গ রাজা তেজেতে অসীমে । 
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিমে ॥ 
মাগধ মগধ আইল'গাঞ্লার কর্ণাট 
লক্ষ কোটি রাজা,আইল ছাঁড়ি গুজরাট ॥ 
উদয়াস্ত গিরিতে যতেক রাজ! বৈসে। 
দশরথ নিমন্ত্রণে সক রাজা আইসে ॥ 
'মেদিনীস্ুবনে বৈসে যত রাজগণ। 
নানা রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন ॥ 
প্রত্যেক কহিতে মাম নিতান্ত অশক্য। 

' ব্রাজা যত আইল আটাশী কোটি লক্ষ ॥ 
যত বাজ! গেল দশরথের 'গোঁচরে | 
রাঁজচক্রবত্তী দশরথ সর্ধ্বোপরে ॥ 
আসিয়। করিল দশরথ সহ দেখা | , 
দিলেন বার্ষিক কর সমুচিত' লেখ ॥ 
যত ধন এনেছিল রাখিল ভাগারে । 
প্রত্যেক২ বাসা ছিল সবাঁকারে ॥ 
যজ্ঞ করিছেন রাজা সরযু'র ভীরে। 
ম্লুনিগণ গেলেন রাজার যজ্জ ঘরে ॥ 
একাশী যোজন ঘর অতি দীধতর | 
দ্বাদশ যোঁজন' তাঁর আড়ে পরিসর ॥ 
চারিক্রোশ বান্ধিয়াছেশ্যজ্ঞের শেখলা |. 
শতেক €যাজন উদ্দে সেই যজ্ঞশাঁলা ॥ 

৪ ৬ 
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সনির? ], 
শা স্রাচ স্পা তা সত 

শর্ি | শখ পাতি শা তি সস এ 

মুনিগণ বসে গিয়া ঘরের ভিতরে । 
শুভক্ষণে শুজলগ্নে বজ্ঞারগু করে ॥ 

""স্বস্তিকাদি 'অগ্েতে করয়ে মুনিগণ | 
সঙ্কল্প করিল তবে অজের নন্দন ॥ 
দাঁাইল দখরথ যোঁড় করি হাতি। 
কহিতে লীগিল লব মুনির সাক্ষাৎ ॥ 
ছোট বড় নাহি জানি তুল্য সর্বজন | 
আজ্ঞা কর কীঁরে আগে করিব বরণ ॥ 
খদ্যশুঙ্গ বলিলেন শুঙহে রাজন 1: 
জাগেতে করছ গরু বশিষ্ঠে বরণ ॥ 
ব্রন্মার তনয় আর কুলপুরেহিত । 
উহ্থার 'বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
বশিষ্ঠেরে বরিয়া ঘুচাঁও অভিমান। 
বড় ছোট কেহ নহে সকলি সমনি ॥ 

। ভাল ভাল বলিয়। সকল মুনি বলে । 
বস্ত্র অলঙ্কার রাজা দিলেন সকলে ॥ 
সকলে করিল এককটলে 'বেদধ্বনি | 

ূ মুনি মুখে মিঃসরিল পাবক তখনি ॥ 

ৰ 
[সই অগ্নি পবিত্র করিল 'মুনিগণ | 
অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থ(পন ॥ 

' আতপ তত্ডুল তিল যব রাশি রাশি। 
একে একে দিল দত পহজ কলসা ॥ 
এক বর্ধ যজ্ঞ করে রাজ দশর্খে । 
দেবতার ভয় হেখা হুইল স্বগেতে ॥ 
বিবার পুক্র হয় রাজা দশানন | 
হীন জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ ॥ 
মহেন্দ্র বলেন ব্রহ্মা কোন বুদ্ধি কার। 
এই কালে জন্ম কি হে লবেন শ্রীহরি ॥ 
পুজের লাগিয়ে দশরথ যজ্ঞ করে। 
তাঁর পুক্র হেলে তবে দশীনন- মরে ॥ 
এই যু সত করিয়া যতেক দেবগণ। 
ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেল যথা নারায়ণ ॥ 
চারি মুখে ব্রহ্মা গিয়। করেন স্তবন। 
কত নিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ ॥ 
পদতলে লব্দ্দীদেবী করিছেন স্তৃতি । 
অনন্ত শয্যায় শুয়ে আছেন শ্রীপতি ॥ 

পো পা সস পপ পপ শপ সপ জা 

এপ শিমলা শীষ এা্টিলি শী 



০ম হালি এ এ 

॥ সকল দেবতা গিয়া! দাগাইিল কুলে। 
, দেখিল যেমন মেঘ তাসিছে সলিলে ॥ 
% শুইয়া আছেন হরি অনন্ত উপরে" 

বাশ্্কী নহুত্র ফণ। তদুপরে ধরে ॥ 
সেবকগণের প্রতি গ্রভু দেহ মন। 1 
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন ॥ 

. বিগত করহ দূর শ্রীমধুসুদ | 
চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিণ' শুবন ॥ 
ক্ষারোদে উঠিয়া বৃদ্ধিলেন নারায়ণ । 
চারিদিকে দেখিলেম যত দেবগণ এ 
বসিয়। শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ। 
সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ মুগ্ধ ॥ 
হরি করিলেন চারিদিকে নির।ক্ষণ 
প্লান দেখিলেন শব দেবের বদন ॥ 
মলিন দেখিয়া! জিজ্জাসেন নারায়ণ। 
তোন। সবাকার শত্রু হেল কোনজন ॥ 

॥ বিধাতা বলেন শুন (দেব পুরন্দর । *" 
তুমি গিয়া কহ.করি। প্রভুর'গেচর ॥ 
আনি বর দিয়াছি দুর্দান্ত রাবণেরে। 
ভূমি গিয়া কহ ছুঃখ প্রভুর গেচরে ॥ 
দেবগুরু বৃহস্পতি বোড় করি হাত । 

' প্রভুর আগেতে কুরিলেন পরণিপাত ॥ 
, অবখান করহ্ ঠাকুর ভগবান | 
আপনি জানহ যত দেবতার মন ॥ 
আগন নিগম ভূমি ভারত পুরাণ । 
অনাথের নাথ তুমি কর্ পাঁসএাণ ॥ 
বিশ্বশ্রব। মুশর পু মালা ধনন্ন । 
পাইল ব্রহ্মার বরকরি আরাধন ॥ : 
তার তেজে ম্বযে দেব রহিতে না 'পরে। 
দেবেরু দেবত্ব হরে ছুষ্ড বণ্াৎ্ণরে |, 

ঘুচাইপ মের যতেক অধিকার] 

সুয্যে'র উদয় নাই সদা অন্ধকৃ।র ॥ 
চন্দ্রের কতেক কব নাহি তার জ্যোতি । 
বহুকলপুরভ স্বর্গে অন্ধরু'র রাতি ॥ 
বরুণের খুচিল অগাধ যত জন্ম । 
নির্বব।ণ হইল অগ্নি মাহক এবল ॥ 

০ 

আঁদিকাণ্ড। 
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কুবেরের হরে ধন পাইল তরাস। . 
গ্রহগণের অধিফ্ার হইল বিনাশ ॥ 

 সম্বরিল'পবন পাইয়! মহাতয় । 
সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয় |. 
ছাঁড়ে্ধীণা নারদ বীণা ছাড়ে গীত ।.. 
অমঙ্গল স্বর্গে যত হৈল বিপ্রীত ॥ ' 
বসন্তাদি অধিকার ছাড়ে ছৃষ্য খতু । 
নিত্য ভয় পাই,মবে রাবণের*হেড় ॥ 
্রঙ্গার বরেতে দেই হুইপ দুর্জয় 
ভারে বর দিয় ব্রহ্মা নিজে পান ভয় ॥ 

তার বন্ধ "য়ে লঙ্ঞে তীহারি বচন । 
রগ হৈতে খেদাঁড়িঘ1 ঢিল দেৰ গণ ॥ 
কাঁড়িয়া লইল সে দেবেরুকন্য] যত। 
দেবের শরীরে অপমান সহে কত ॥ 
ক্রিভুবনে রূহিতে "কোথাও নাহি স্থাশ । 
যথ। যাই তথা সেই করে অপমান ॥ 
নিবেদন মহাশয় তোমার চরনে। 

" রাবাণে বধিয়া রাখ দৈব দেবীগণে ॥ 
| শুনিয়। প্রভুর ক্রোধ অন্তরে বাড়িল। * 
( স্বত পায়ে অগ্নি যেন গজ্বলিতহৈল ॥ 

: ধিনতানন্দনে হ হরি করে স্মরণ | 
চক্র হাতে করি'পক্ষে করি আরোহণ ॥ 

( কহিলেন দেবগণ শর নাহি আর । 
রাবণেরে এখান মে করিব সহার ॥ 

গঞ্ড়ে চড়িয়। চাঁপলেন জগলাথ | 
একালে কহেন এছ্ছ। ইর সাক্ষাত ॥ 
আর্ধম বর দিয়াছি যে.পুর্বের রাবণেরে | , 
এখন করিলে রণ রাবণ না মরে ॥ 
নরের উদরে যদি লও হে জনন । 
শর বানরের হাতে তাহার মরণ ॥ 

প্রভুর সাক্ষ।তে ভ্রক্গ। কহেন এ কথা। 
জন্মের ন্মমেতে প্র্ঠ হেট করে মাথা ॥. 
বরের সময় ব্রহ্মা হন আগুয়ান ও 

[বপন্তে পড়িল বলে রন ভগ্ন শর 
কতবার ভুঃখ পাঁব,ললাটে লিখন। 

পপ 

] পৃথিবীতে যাব স্ব. 1 করিয়া ত্যজন॥ 
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পুনশ্চ হরির ব্রঙ্গাী কহেন বচন। " 

হেষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ প্রবণ ॥ 
" হাতে অস্ত্র সূর্ধ্যর্দেব লক্কার ছুয়ারী | 

ইন্দ্র আল ইর্ষিদের চন্দ ছত্রধারী | 
.আপনিত অগ্নিদেব করেন বন্ধন । ৯, 
মন্দ মন্দ বাতাস করেন: মমীরণ ॥ 

বরুণ বহিয্বা জল দেন'নিতি নিতি। 
করেন মার্জন। গৃহ নিজে রশ্ুমতী ॥ 
শুনিলে যমের কথা হইবেক হাঁস। ' 
কাটিয়া আনেন ভার ঘোটকের ঘাঁস ॥ 
শনিনুষটেট ব্রিভূবন জম্ম হৈয়া উড়ে,। 
কাপড় ইয়া দেন শনি লঙ্ক পুরে ॥ 
জগতের কর্তা আমি ব্রহ্মা মহামুনি। 
পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপনি ॥ 
র।বণের গে দেব গায়ক নারদ । 
রাবণ ভুবন জি'ন ক'রেছে সম্পদ ॥ 
জদ্ম নিতে হরি যদি হই'লা কাতর । 
পনার সহি সব লহ চও্ধর ॥ 

আর ব্রহ্মা আর ইন্দ্র করহ স্থজন | 
আপনার স্থপ্টি সব'লহ নারাম্ণ ॥ 
এতেঁক বণিল বরহ্থা। করুন বচন । 
প্রভু ভ্তবৎদল দিলেন তাহে মন ॥ 
হে বরহ্মন্ ইহার উপায় বল মোরে । 
কোন বংশে জন্ম লব বল কার ঘরে ॥ 
কাহার উদরে আঁমি লইব জনন | 
আমারে'রা অপত্য বলিবে কোন জন 
ব্রহ্মা বলে জন্ম লবে দশরথ ঘরে । 
সুর্য্যবংশ পুণ্যেতে কৌশল্যার উদরে ॥ 
বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি। 
দশরথ কৌশল্য! উভয়ে আমি জানি ॥ 
পুর্বেবতে আমার সেবা! করেছে বিস্তর । 
জম্মিব তৌমার ঘরে দিয়াছি এ র্র ॥ 
শরের গ্ডেতে আমি লইব জখন। 
বানরীর গুর্ভে জন্ম লহ দেবগণ ॥ | 
আমি নর হই হও তোমরা বানর। 
বণ মারতে যেন হইও দোসর ॥ 

শপে পাা পিস শ্পে্্পপেসসপপী সপে শিট 

স্পা পাপা শশী ীশিশীশাশিসপপেসািশপিীপিসশী 

ব্রহ্মাবাঁক্যে স্বীকার করেন নারায়ণ । 

পদতলে পড়ি লক্ষ্মী যুড়িল ক্রন্দন ॥ 
; তব অবতার হবে পৃথিকীম গুলে । 
| তোঁম। দরশন আঁমি পাঁব কতকালে। 
আমারে ছান্টিয়া কোথা যাইবে জ্রীহরি | 
বিচ্ছেদ যুন্রণা আমি সহিতে না পারি '॥ 
লন্ষম্€র রোদ্রবেতে কান্দেন কন্বুীব ।' 
ব্রহ্মারে জিজ্জীসে কোথ। লক্ষ্মীরে রাখিব ॥ 
শুনিয়। সে বাক্য ব্রক্া নিবেদন করে । 
উন নাছ গেলে কি রাবণ রাজ! মরে ॥ 
অযোনি সম্ভবা উনি জন্মিবেন চাষে । 
জনবেরু ঘরে জন্ম মাথিলার দেশে ॥ 
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোঁধন | 
অ।দিকাওু গান কৃক্িবাস বিচক্ষণ ॥ 

জনক খষির চাষে লী টান্তা। 

হরির জন্ম কথা থাকুক এক্ষণ। 
আগেতে কহিব মাত। লক্মনীন জনন ॥ 
যেখীনেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন | 
সেখানে হইল দিব্য মিথিল। ভুবন ॥ 
তার রাজা হইল জনক নামে ধান | 
পুজের কারণে রাজ! মজ্তভুমি চান ॥ 
স্বহণ্তে লাঙ্গলে রাজা চাষ ভুমি চষে । 
উর্ববশী চলিয়া যায় উপর আক।শে ॥ 
তাঁহাকে দেখিয়া কামে জনক মোহিত । 
হঠাৎ খধির বীর্য হইল স্থ্বলিত ॥ 
দৈবযোগে পৃথিবী আছিল খতুবতী। 
খধি বীর্ধ্য পড়িল হইল গর্ভবতী ॥ 
চিম্বরূপে ভূমি মধ্যে ছিল বহুকালে । 
ভা।সয়া উঠিল ডিন্ব লাঙ্গল সারালে ॥ 

ডিম্ব ভাঁঙ্গি জনক করিল খান্ খান । 
কন্যারত্ব দেখে তাহে লক্ষ্মীর সমান ॥ 
উড চুউা করি কান্দে যেন সৌদামিনী। 
আচন্থরিতে আকাশে হইল দৈবব!ণী &. 
চাষভুমি হ্ঢৈত এই কন্যার 'জনন ৷ 
তব কন্য! বটে এই করহ পালন ॥ 
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শুনিয়। জনক বড় হরিষ অন্তরে | 
কন্যা কোলে করিয়৷ তখন,আইল ঘরে ॥ 
দেখি কন্য। রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন । 

'ছুঃখ"দিয়ণ কাহারে আনিলা কন্যা। ধন ॥, 
জনক বলেন ক্ষেত্রে কন্যার জনম । 
মম কন্যা বটে তুমি করহ পালন ॥ 
অপত্য নাহিক ন্নেহ বাড়িল "অন্তরে । 
দিনে দিনে বাড়ে লঙ্মী জনকের ঘরে ॥ 
ঘন কেশপাঁশ তীরএযেমন চামর |, 
পাঁক! বিম্বফল তুল্য তীর শুষ্টাধধ্র ॥ * 
মু্টিতে ধরেতে পারি তাহার কাকালি। 
হিন্ধলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলীশ॥ * 
পরম সুন্দরী কন্যা যেন হেম লত্বা ৷ 
সীরালে হল জন্ম নাম থুইল সীতা ॥ 
লক্গনীর রূপের কিব! কহিব তুলন । 
ধার রূপে ভুলিলেন নিজে নারায়ণ ॥ . 
যেইজন শুনে শুই লঙ্ষমীর জনন | 
ধন পুজ্ লক্ষী ভারে দেন নুরায়ণ ॥ 
কতিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 
গইল এ আদিকাঁণ্ডে লক্ষ্মীর জনম ॥' 

আরে চে 

দপণথের যজ্ সাঙ্গ ও যজ্জের চর? ক্ত্নি 

পাণীতে ভক্ষণ এবং তিনের গর্ভে 

নারায়ণের চুরি অংশে , 
* জন্ম বৃত্তান্ত । 

মিথিলায় হৈল যদি লঙ্গনীর,উৎপত্তি। 
অযোধ্য।য় জন্ম নিতে বান লক্মীপুতি ॥ 
দশরথ যজ্ঞ করে একই বওসর। 
যজ্জস্কলে আসি দেখা দিলেন স্ীধ্র ॥ ' 
শত্থব,চক্র গদ্ধা পদ্ম চতুত'জ কলা। 
কিরীট কুণুল কর্ণে হদে বনমালা ॥ 
এইরূপে আসি দেখা দিল নারারণ। 
কেবল দৌখিল খধ্যশৃঙ্গ-'তপোধন ॥ 
মুনি বলে দশরথ তুমি পুণ্যবন। 

' তব ঘরে জন্মিতে আইপ তগবান ॥ * 

, আদিকাণ ৷ ৫৩ 

হেনকালে দৈবরাঁণী হৈল চমৎকার । 
বিষ জুল্ম রাবণেরে করিতে সংহাঁর ॥ 

" “| খধ্যশৃঙক্ষ মুনি দিল যজ্জেতে আহ্ুৃতি | 

যজ্ঞহৈতে উঠে চর বিষ্ণুর আকুতি ॥ 
বিধুশিম্ত্ে খধ্যশৃঙ্গ তাতে দিল কাটি |. 
তাতে ফেলে দিল অন্ধক্র ফল গুটি ॥ 
সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ । 
চরমুতে মিশ্রিত হন প্রভূ কমলেশ ॥ 
তুলিলেক চকুণ্ুনি স্বর্ণের থালে। 
দশীরথের হাতে দিয়া কহে শভকালে ॥ 
প্রথমা*নারীকে লয়ে করাহ ভক্ষণ । 
এই চরুহৈতে হবে ্তোম্মার নদ্দন ॥ 
মুমি চরু হাতে দিল রাজি! বন্দে মাখে |. ' 
অন্তঃপুরে গ্নেল রাজ! স্থপবিত্র পথে ॥ 
কৌশল্যা কেকয়ী তীরা' মুখ্য ছুই রাণী। 
একভাগ ছিল চকু কৈল দুইখানি ॥ 
অগ্রভাগ দিল রাজী! €কীশল্যা রাণীরে । 

৷ শেষ ভাগখানি দিল কৈকয়ী দেবীরে ॥ , 
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেলে দশরথে । 
হেনকালে স্থমিক্র, সে লাগিল কান্দিতে ॥ 
উর্ধশ্বাসে আদি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাঁপ। : 
কোন দ্রব্য খাইতে বাঁজা না কৈল আশ্বাস 
আমিত ছুর্তগা। নারী বিফল জীবন । 
আমারে বঞ্চিয়া গ্লেয়ে কত পাবে ধন ॥ " " 

শুন্য়। কৌশল) রাখঈীহুয়ে দয়ারত । 
বলিতে লাগিল রাণী হমিত্রার প্রতি ॥. 

মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভগিনী"। 
আপন ভাগের তোমায় দিব অর্ধখানি ॥ 

ইহাতে তোমার যদি জন্ময়ে নন্দন | 
আমার প্ুজরের 'সঙ্গে রবেক সে জন ॥ 
স্থমিত্রা বলেন দিদি এই. দেহ বন্ব। 
মম পুর্ হয় তব পুশ্রের'নফর ॥ . 
মগ্রভাগ কৌশবল্য। রাখিথঘা! নিষ্্র ঘরে | - 
শেষে শেষ ভাগ দিল স্থমিত্রা 'দেবীরে ॥ 
তাহা দেখে বসিয়া কৈকয়ী-ক্র রমতী | 

'| কপটে ডাকিয়া কক্কে স্থমিত্রার প্রতি ॥ 
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ভোমারে চরুর-অর্দ অং শদিব আমি 1 
মিত্রা ভগিনী এই, সত্য কর তুমি ॥ 

আমার চরন্ন অং শে হবে যে নন্দন | 

(আমার' পুজের, সঙ্গী কর সেই জন ॥, 
মিত্রা রালেন দিদি করিলাম পণ । ৯. 
তোমার পুজ্রের দাস আবার নন্দন |» 
এই বলি শেখ ভা দিলেন, জহারে । 

তিন জন থাইলেন চরু একবারে ॥ 

এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হয়| |. 
তিন গর্ভে জন্মলেন শুভক্ষণ পাইয়া ॥ * 
হেথা যজ্ঞ সাঙ্গ করি রাজ। দশরখ। 
্রাহ্মণেরে ধন দান*করে বিধিমত ॥ 

"ব্রাহ্ধণে তৃঘিল কায নানা ধন দাশ | 
সবৈ আশীর্বকাদ করে হও পুজ্রণান ॥ 
বিদায় হইয়! মুনি'নিজ দেশে যাঁয়। 
আদিকাণ্ডে গাইল পুজেছ্টি যজ্ঞ সায় ॥ 

6 

রামের জম্ম বিব্রূণ । 

হেথা তিন রাণী চকু কলি ভক্ষণ । 
কোটি সৃধ্য 'জিনি ৫দই.তিনের বরণ ॥ 
হইয়াছিলেন বৃদ্ধা শিরে পাকা কেশ। 
চরুর ভক্ষণে থেন প্রথম বয়েস ॥ 
বিধাতা স্কল মায়! করেন ঘটন। 

' এই কালে খতুমতী হেল তিনজন ॥ 

দশরথ জনিলেন,এ.সব সন্দর্ভ | 
ঝতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ভ ॥ 

এই মন্ত তিন গর্ভ ব [ড়ে দনে দিনে ॥ 

দুই মাস গণ জান। গেল শুলক্ষণে ॥ 
চারি মাস গঞ্ডেতে গ্রতীত হৈল মন। 
পঞ্চমাস গর্ডেতে শুনিল খ্রিভৃবম ॥ 
প্রথম গর্জেতি লজ্জীবুক্ত'অহুশি।শ। 
বদন হইনু যেনগ্প্রভাতের শশী ॥" 
রুচাগ্র হইল কাল উদর গর | 
ৃতিকায় শক্ুণেতে সদ! সমাদর ॥ | 
ঘন. ঘন হাই উঠে অপন্স নয়ন |" 
'পাঁঞুবণ €হ্প অঙ্গ খামে আভরণ ॥ 

সপ পিসী ৯০ল সপ শিপ পাসসস সশো্পর
 পিল সস্মিশা সিসি চি 

| রুফ্বরণ প্রকাশ হইল স্তনবৌটে । 
| শরীরে না রহে, বস্ত্র নিত্য বল টুটে ॥ 

এ মত হঈল সে গর্ডের বর্ধন । 
। ময় মাস গবর্তী ৫হল তিন জনৎ॥ * 
। (দেখি দশ বাজ আনন্দিত মন। 
ৃ গণ ৩ দির। কেল গর্ভের শোধন ॥ 
| নে ছুশ পাঞ্ঞমে পুণ্য তাহারি কারণ ।* 
| কৌশন্যারে দেখ দেম প্রভু নারায়ণ ॥ রি 
১ খানে শখ চক্র গদা পশ্য লাঙগধারী। 
রি  কূপে €দখ| দিলেন শ্রীহরি 1 

ভবে হরিকে করিল রাণী কোলে । 
ক.খণেন কৌশল্যারে ডাকিয়। মা বলে ॥ 
পুব্ধেতে আমর সেব! করেছ আদরে । 
সেই পুণ্যে জম্মিলাম তোমার উদরে ॥ 
আপান তোমার গর্ভে নয়েছি জনম 1 
পুল বণি স্তন দিয়! করহ* পালন ॥ 

এত বলি অদর্শন হৈলনারায়ণ | 
কৌশল্যা, বলেন কিবা দেখিনু স্বপন ॥ 
কহিল অকল কথ। দশরথ গ্রতি | 
ম। বলিব। আমাকে যে ডাকেন জীপতি ॥ 
শুনি দশরথ রাজা হর্দিত মন । 
ভাবে বাঝ সত্ণ্হবে অঙ্ধক বচন ॥ 

( দান দ্বিজগণেরে দিলেন কত স্বর্ম। 
। এইরূপে দশমাস হইলু অম্পূর্ম ॥ 
প্রনব*সম'় ঘত নিকট হইল | 
দশরখ ভূপতির « আনন্দ বাড়িল ॥ 
এখন তখন বাণ হইবে প্রসব। 

প্রজী 'স্ব গান করে সদ এই রবু॥ 
| যেই"দিন কুমিষ্ট হবেন নারার়ণ | 
আকাশ, ঘুঞড়রাবসিলেন দেবগণ ॥ *: 
শুতগ্রহ সকল উদ্দিত স্থানে স্থানে । 

দশদিক মনল সকল তারাগণে ॥ 
প্রথমে প্রথমা স্ত্রীর গভের, বদন । 
অগ্তঃপুরে প্রবেশ কারল নারীগণ ॥ * 

মবুচৈত্রমাসশুকা শ্রীরামনবী | 
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শুতক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জুগৎ্ম্বামী ॥ 
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গর্ভ ব্যথা নাহি তায় নাহিক শোণিত। |." ভরত লক্মণ ও শক্ষযেক জম এবং * 
শুভক্ষণে শ্রীহরি হই উপ্ুনীত ॥ 1, , (জেবখণের আনন । 
অন্ধকার ঘুচে থেন ভ্বালিলেক বাতী। ** এক অংশে জন্ম লইলেন নান্ায়ণ | 
কোটি সূর্য্য জিনিয়া তীহার দেহ-ছ্যুতি | শুশুয়া ছুর্গখত বড় 'কৈকয়ীর মনণা : 
শ্যমল শরীর প্রভূ চাঁচও কুন্তল। আঁট হে তি ৫কোশলা! যে বাড়িল সোহাগে 
ধংশ জিনিয়া যুখ করে ঝলমল ॥ * রে পুক্র কেন বিধি নাছি দিল আগে ॥ 
আজানুলন্িত দীর্ঘ ভূজ ষটদলিত 1? 1 জ্যেষ্ঠ পুল্র রাজা হয় র্ববশীন্ত্রে বলে। 
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আঁকর্ণ পুণিত |: মম, পৃ বিধিআগে কেন নাহি দিলে ॥ 
কে বণিতে হয় শর্ত রক্ত ওষ্ঠাধর। * '২বদিতে বসিতে শেল গর্ভের বেদন। 
নবনীত 1জনিয়! ছকামল কালেবর ॥ ১. 1 ফৈকরী বলেন কুঁজী গা করে কেমন ॥ 
সংসারের রূপ ঘত একত্র নিলন। ছিলেন মায়ের গর্ভে করি পন্মান। 
কিসে বা তুলনা দিব নাড়িক তেগন ॥১ 1 শুভক্ষণে জণ্মিলেন প্রস্থ নারায়ণ ॥ * 
জয় জয় হুলাহুলি দিল নারাগণ |, দৌৌশল্া নারীর পুত্র শ্বেরূপ লাবণ্য । 
সাবধানে করিলেক নাড়াকা ছেদন ॥ সেই নাক সেই মুখ কিছু নহে ভিম্ূ॥ " 
যা দাসী সেই শুভবাত্ত। নামে । 1 কুঁজী গিয়া জানাইল ভূপতির তরে। 
শুভ সমাচার দিন্ব গিয়া রাগধামে ॥ হুইল তোমার পুক্র কৈকয়ী উদরে ॥ . 
্ দশ্রথ পুর্ণ পুঙ্জাক শরারে | শুন দশরগ রাজা আপনা পাসরে। 

উট আভরণ.আরো দিলেন দার । পুজমখ দেখে গিয্া কৈকয়ীর ঘরে ॥ . 
রে আনন্দে রাজ! পাঁসরে আঁপনা । প্রমুখ নেখি রাক্ষা অতি হৃষ্টমভি। 
কত ধন দিল দ্বিজে কে করে গণলা ॥'. | ধন বিউরাণোতে নিলেন অনয ॥.. 
আনন্দ-সাগরে রাজ! ভাসে মেই ঠাই । সির হইলেক গর্তের বেদন ৮ 

পুনরপি দিল দান রুত শন্ত গাই ॥. নমঙ্গ উর পুজ প্রসবে তখন 
গণক আনিয়া করিলেন শুভকাঁল। | গৌননর্ণ হৈল দেহে বিষ অবতার | 
পু্রমুখ দেখিব।রে শান মহাপাল ॥ সত প্রসব হৈলপ যমজ ইনার ॥ 
ইন্দ্র, যেন চলিলেন শচার মন্দিপ়ে |" শখীন্ নন্দ পু প্রসবে ল্ন্দরী 1. 
চন্দ্র থেন আসির।ছে ন্লোহিধীর ঘরে ॥ জয় গন হুনাছুলি'দিল বলার ॥ 
কৌশল্যা বসিয়া -আছে নারায়ণ কোলে। াগীশথরা দ" রখে কহিল গৌরবে 
পৃজ দেগিবারে রাজ। গেল হেননপালে ॥ রর ক পুত্র রাজ। স্মিত প্রসবে ॥ 

ধারে ধারে দশরথ পুত্র শিল বুকে । শুদনির। হইল তীর আনন্দ অপার | 
এক লক্ষ চুন্ঘ তার দিশ চাঁদমুগ্ে ॥ " | ভ্রান্দধণেরে সুঠাইিল মকল ভাঙার ॥ 
দরিংু পাইল যেন নিধির কলস। * ; চলিলেন দশর্থ 'পরম কৌতুক শ 
ততোধিক আনন্দিত রাজার' মুনস ॥ তিন ঘক্রে দেখিলেন চারি পুমূখ 1 
অন্ধ জন য্রেশ্ন নয়ন লাভে হয়। (তন দণ্ড বেল হৈল গণকের' মেলা । * 
ততোধিক দশরথ পাইয়! তনয় ॥ খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ*খেলা ॥ 
এত দিনে,দশরথ মনেতে উল্লীস । | সূর্যযবহশে'আছে বছু রাজার, স্থকীত্তি। 
রাম জন্ম রচিল পুডিত কৃতিবাস ॥ " *] সবা হৈতে এই পুকর রাজচক্রবন্তী ॥ 

স্পেস আলা শা শা পাস পপ শী পাপ পপ পা সপ পপ সপ পাপা ীপিপশ 

নি 

স্পা শশাশিশ শতা শীত পিসী? শি শী  শিশীীশিশি শী তা ৩ 

গর. লস রত লা পাপ পা সাপ শশা ৮? শত সপ পিপি শী” পপি শী ৩৮৯৯০ 



৫৬ 

ইহার কোর্ঠীর -কিব। করির গণন | 
, এমন লক্ষণে বুঝি প্রভূ নারায়ণ ॥ . 
যেই 'জন শুনে প্রভু রামের জনম ৷ 

' ধম পুত্র লক্ষ্মী হয় ভর গায় ঘখ ॥ 
অযোব্যায় হইল আনন্দ কোলাহল | 
ক্ত্র বৈশ্ঠ শু্র সবে করিল মঙ্গল ॥ 
গণাকে তুষিল রাজ! দিয়া নান) ধন। 
আদিক।শু গান কৃতিবাস বিচক্ষণ ॥ 

_ ত্রিপদী। 

রামের জনম শুনি,' . নাঁচেন সকল ফুনি, 
দণ্ড কমু করি হতে । 

স্বর্গে নাচে দেবগণ, : মত্ত্যে নাচে মত্জন, 
হরিষে নাচিছে দশরথে ॥ 

শীদেববানীর সঙ্গে, নাচিছেন ব্রঙ্গ! রঙ্গে, ূ 
শচী সঙ্গে নচে শচীপতি । 

স্থাবর জঙ্গম আর, সবে নাচে চমৎকার, 

উল্লাসিত নাচে বস্থমতী ॥ 
্ দিব্য দিব্য আঁভরণ, ১ পরি ঘত নারীগণ, 

. চলি যায় অনেক হ্ন্দরী | 
চলি যায় রাজপথে, শ্রীরামেরে নিরখিতে, 

সম্মুখেতে নাচে বিদ্যাধরী ॥ 
* রত্থের প্রদীপ জ্বলে,পুরীট পূর্ণা কোলাহলে, 

, €কীশল্যা, হইল পুভ্রবতী । 
গ্গণম গুলে থাকি, দেব? 

জয় জয় জয় রঘুপতি ॥ ূ 
জন্মিলেন ন্নার।য়ণ, বাধিবারে দশানন, 

দেবের করিতে অব্যাহতি ৷ 
ইহা শুনে যেই জন,কিম্বা কমে পারায়ণ, 

ভব মুস্ত হয় সেই কৃতী॥ 
€ৈকুণ্ট করিয়া শূন্য, প্রকাশিতে নর পুণ্য, 
অবতীর্ণ খুজ ভগবান | 
রচিল যে ক্কাত্িবাস, পূর্ণ করি অভিলাষ, 

বন্দীয়। সে বান্পীকি পুরাণ ॥ 

এ পপ 

রামায়ণ 

শ্রীরামের হনে রাবণের বিপদান্থুভব ও তুন্গিবারণ 
, উপায় করণ।, 

( 'অযোধ্যাতে জন্ম যদি নিলেন প্রীপতি । 

নককায় আতঙ্ক দেখে সদা লক্কাশতি ॥ 

আঁচন্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে । 
মাথার মুফুট খসি পড়ে" ভূমিতলে ॥ 

4 দশমুখে হায়-হায় করে দ্বশানন | 

আচন্িতে মুকুট খর্সিল কি কারণ ॥ 
কোথ। গেল ইন্দ্রজিত. আন গন্ধীবাণ। 
পুথিবী ব/সকী' কাটি করি খান খাঁন ॥ 
হেনকালে কহেন ধাম্মিক বিভীষণ। 
জন্মিয়াছে যে তোমার ৰধিবে জীবন ॥ 
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ । 
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥ 

আর কারো অপরাধ নাহি দশানন । 
বাকী কাটিতে এবে কহ কি কারণ ॥ 
.এইকালে আকাশে হুইল দৈববাণী। 
'দশরথ ঘরেতে জনম্মিল চক্রপাণি ॥ 
শুনিয়। চিন্তিত বড় রাজ। দশানন । 
ডাক দির বলে শুন শুক ও সারণ ॥ 
একে একে দেখে আইস পৃথিবী ভুবনে । 
আমার শক্রর জন্ম হৈল কোনখানে ॥ 
এখনি মারিব তারে অতি শিশুকাল । 
প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্জাল ॥ 
রাবগের আজ্ঞা চর বন্দীলেক মাথে। 

পরম বৈষ্ণব দূত শুক ও সারণ। 
বাসবের দ্বারী তারা জানে ভ্রিভুবন ॥ 
শুক বলে শুন মোর ভাই রে সারণ। 
অযোধ্যাঁয়বুঝি' জম্মিলেন নারায়ণ ॥ 
আজি শুভ দিন হৈল আমা ফ্লোহাঁকার ! 
ভাগ্যফলে দেখি গিয়া চরণ তাহার ॥ 
এত বলি অযৌধ্যায় দিল.দব্গ্নু। 
দেখিল অযোধ্যা যেন বৈকু৯ ভূবন? ॥.. 
রতন প্রদীপস্বলে প্রতি ঘরে ঘুরে |: 

"তৈল হরিজ্রায় পথে চলিতে না পারে ॥ 



০১ ২ 

গে 

স্ব 

স্বীজ, 

অলক্ষিতে সা্ধাইল কৌশল্যার ঘরে |, 
বসেছেন কৌশল্য শ্রীরামে,কে 
যাহার মানসে থাকে যে রূপ স্তন | 

সেই পে শ্রভূরে দেখয়ে সেই জনা |. 
পরম বৈষ্ণব তারা ভাই দুইউঁন । 
চত্ুভু'জ রূপে দেখিলেন*নারায়ণ ॥ * 

শহা চঞ্র গদ। পদ্ম চত্ভূর্জী কলা । * 

কিরীট কুগুল কানে'হৃদে বঈমাল ॥ . 
কত কোটি-ব্রক্মা-তীরে করছে স্তবন ।. 
পত্র শরীরে দোখে এ তিন ভূবধী ॥ * 
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সর্বৰ পাতিঘদ | 
সনক সনাতিন আদি প্রহত্ৰাদ নার ॥ * 
এইরূপ ছুই ভাই প্রভৃরে দেখির । 
সহ প্রধাম করে খুলি লোটাইয়া ॥ 

ডাঁবে করয়ে'অনেক প্রণিপাত । 
স্তবন «রিছে তারা করি যোড়হাতি ॥ 
রাক্ষমের জাতি'মোঁদা বড়ই অবম | 
তোমার মহিক্ষী জ্ঞানে আমরা. ভনচুম ॥ 
ঘে পদ ব্রল্মাদি*দেব নাহি পায় ধ্যানে । 
হেন পাদপস্ম দেখি প্রত্যক্ষ প্রমাণে ॥. 
এই নিবেদন করি শুন মহাশয় । 
তব পাঁদপদ্মে ফেন*সদ! মন রয় ॥ , 
ধপার সাগর প্র তুমি গুণধাম |” 
এত বান গেল তারা করিয়া প্রণাম ॥ 
পথে যাইতে জুই ভাই ভাবিলেক মনে 
একথ। কা হিব নাই পাপী দশ।ননে ॥ 
চক্ষুর নিমিষে তার। . লঙ্কাপুরে নিয়া । 
রাবণেরে,কহে কথা আগে দীড়াইয়া ॥ 
একে একে দেখিলাম এ তিন ভুবনে | 
তোমান্ন কি শক্ত আছে নাহি লম় মনেণ। 
মুকুট:খসিল রাঁজ। হবে অপমান । * 
সকল তীর্থের'জলে তুমি কর' সন ॥ 
স্বর্ণ করহন্প্রন,দীন দ্বিজ নরে। 

" অমঙ্গল ধুঁচিবে আঁপদ যাঁবে দুরে ॥ 
, দশক্ীধ মেলিয়া রাঁবণ রাজা ছাসে। 

কেতকী কুম্থম যন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ 

[৮ এ 

গণ « 

ভ। ৬, 

সম লন এস ০ উদ আলা পি উ্রসিসতপাতি পপ সপ 

াদিকাও। ৫৭ 
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| না বুধিয়!ক কথা কহ রে টু ৃ 

চর কথ! শুনি ব বলে বিভীষ | 
পনিগ্কামে এই কখ। করিবে স্মরণ | 
রাবগ সমুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে'! »: 
আজফিয়। সমুদ্র দাড়াইল যোড়হাতে ॥ 

রে বলে থবীতে ঘন্ত তীর্থ আছে। 
নকল তীর্থের জল আন মোর কাছে ॥ 
বাণ্য মাত্র বলিতৈ বিলম্ব না হইল। 
নকল তীর্ধের জল সন্মুখে আইল ॥ 
তীর্থন্মে দশাঁনন করিলেক স্ান | 
দরিদ্র ছুঃ্খীরে রাজ! করে ্ব্ণদাঁন ॥ " 
ঘতেক কীঁঞ্চন দিল নার্স'লব কত। 
ধেনু দান শিল। দান করে শত২ ॥ , 
দাঁন পুণ্য করিয়! বসিল 'দশানিন। 
ভাঁবিল অমর আমি নাহিক মরণ ॥ 

| কৃণ্তিবাস পণ্ডিতের শ্লোক বিচক্ষণ । 
'। রামের পীতিতে হরি বল সর্ধজন ॥ , 

বাঁনরগঞ্জের নু বির 

নররূপে জম্মিলেন প্র নারায়ণ 17 
বানর রূপেতে জন্ম নিল দেবগৃণ ॥ 
বিধাতা বলেন শুন যত দেবগণ,| 
ঘে যথা বানরী প9 কর আলিঙ্গন ॥ 
এক বাঁনরীতে রতি ইজ সূর্ব্য করে এ 
ছুই পুর জম্মিলেক তাহার" উদরে"॥ 
হইল*ইন্দ্রের তেজে বালী কপিবর”। 
স্রশীব বারের "জন্ম দিলেন ভাক্ষর ॥ 
কিঞিদ্ধ্যার ফল মূল খুইতে রসাল। 
ফুল মুল,খায় দোহে বিক্রমে বিশাল ॥ 
তেও হৈতে "তেজ বাড়ে সম্পদ মস্পূদ । 

হইল বাঁলীর পুত্র কুমার অঙ্গদ ॥ . 
£ইপ ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জান্ুবান্ | 
হইলেন পবনের তেজে হনুমননি॥ 
হেমকুট শামে কর্সি বরুণনন্দন | 

এ পঞ্চ পুত্র ঘমের যে মম দরশন ॥ 
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কষশ্বিল শিবের তেজে কেশত্রী বানর 1 

" দিনে বাড়ে যেন*শাল তরুবর ॥ . 

২ অগ্নি তেঙ্গে হইলেন নীল সেনাপতি । 
কৃবেরের তেছে জঙ্বে বানর গ্রমাথী ॥ 

সুমনেণের জন্ম হয় ধন্বন্তরি তেঞ্ে। 
'অহিবিহ্যা বিশশান্ত্র দিল. তাঁর মাঝে 
মহেজ্র দেবেজ্দ্ হইল হাষেণ-নন্দন | 
চক্র ভেঙ্গে দধিগান হইল তখন ॥ 
গ্রাভাক কহিলে হয় পুস্তক বিস্তর | 

এীকল, দেবের তেজে একৈক বানর ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে স্বৃখী সর্বব দু । 
বানরের জম্ম বে গায় আছ্াকাণ্ডে ॥ 

দৃশবথে চারি পুজের 
খন গ্রা*ন 1 

৪ গণনে যে হুইল চারি দিন । 
শবচ দিনে পাঁচটা করিল স্ুপ্রধীণ ॥ 
ছয় দিনে য্টীপৃজা নিশি, জাগরণে। 
ছিল অন্ট কলাই অক্টাহে শিশুগণে ॥ 

. ডাক দিয়া আনে রাজী বাঁলকগণেরে | 

কাপড়, পুরিয়া সোগথ দ্দিল সবাকারে ॥ 
ব্রয়োদশে রাঁজার হইল অশ্ৌচান্ত | 
কতেক করিল দান তাঁর নাহি অন্ত ॥ 
ছয় মাস রয়স্ক হইলে চারি জন | 

. করাইল সবাকার 'ওদনপ্রাশন 1 
আমন্ত্রণ রুরিয়। সকল ক্ষত্রগণে | 
আনাইল শর আপন ব্ভবনে ॥ 
আসিয়। বশিষ্ঠ মুনি মহানন্দ মনে। 
চারি পুজযুখে অন্ন দিল শুঙন্ষণে ॥ 
দশরথ চারি পুজ লূয়ে নিজ কোলে । 
মিষ্ট অঙ্গ জল দিল বদনকমলে ॥, 
বমিলেন চারি ভাই সুচারুযদন | 
কৌত্ুকে ফোঁডুক দিল সবে রত্ব ধন 
'নকলে যৌতুক দিল আসি-রাজপ্লাম | 
'বচাঁর করেন সবে রাখেন কি নাম 
'বচারিন চারি বেদ আগমন পুরান ।- 
যে মন্ত্র হইতে লোক পাঁবে পরিত্রাণ ॥ 

ঠাপ পপ 
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(যেই মন্ত্র বাজ্মীকি জপেন অবিশ্রাম। 
বেশল্যাপুজ্ের নাম রাখিল শ্রীরাম ॥ 

1 পথিবার ভর সহিবেন অবিরত | 
তেই হেতু তর নাম হইল ভরত্ত ॥ 
হ্বনিতার হইয়ছে যগজনন্দন | 

শঞ্্র কমিষ্ঠ তার জ্যেষ্ঠ প্রীলক্ষাণ ॥ 
1 রাঙ্গার চাব্ি'ননদ নেয় শুনিলেন নাম । 

1 

ব্রাহ্মণেরে দিল দান কত শত গ্রাম ॥ 

রঙ্ত কাঞ্চন দিল নাম লব কন্ত। 
ধেন্ু দান শিলা দান করে এতই ॥ 
নানা দান দিয়। করে ব'শষ্ঠের মান। 
হুর্গীবতী গাভী দিল সহশ্র প্রমাণ ॥ 
আঁশীর্ধদি করি ঘরে গেল মুনিগণ। 
আদিকাণ্ডে শ্রীরামের নাক সন্কলন ॥ 

উস 

শ্রীরাম লক্ষণাদির বাল্যক্রীড়া। 

ষ্থীন বয়ক্ক ব্রাম দেন হামাগুড়ি 
হাসিম। মায়ের কোলে ধানগড়াগড়ি ॥ 
ক্ষণেক মায়ের কোলে ক্ষন্তণ পিতৃকোলে । 
বদনে না আইসে কথা আধ২ বোলে ॥ 

.শ্রীরামের চক্দ্রাননে অম্বত বচন |. 

প্রকাশিত মন্দ২ হাসিকে দশন ॥ 
এক বর্ধ বয়স্ক হইলে ভাই কটি। 
গীতধড়া পরিধান গলে, হ্বর্ণকাঠি ॥ 
কাঠির মধ্যেতে দিল সোণার কিন্কেণী। 
রত্বের নুপুর পায় রুণু২ ধ্বনি ॥. 
করেন শ্রীরাম খেল। বালকের সনে। 
পরম্পর সম্প্রীতি হইল চারি জনে ॥ 
প্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মণ । 
ভরতের ছলনে চলেন শক্কষ ॥ 

যার যে চরুর অংশ জানিল তাহাতে ! 
শ্রীরাম লল্মণে মিলে শক্রম্ত ভরতে ॥ 
যথা তথা যান রাজা রাম যান সাথে। 

এক তিল আদর্শনে প্রমাদ তাহাতে ॥.. 
্রহ্ধা আদি ধার পাদ না পায় মনো 
পুন$২ চুস্ম দেন,তাহার বনে ॥ 



চন্দ্রকল! যেমন বদ্ধিত দিনে২। 

আদিকাগ্ড। 

সেই রূপ লাবণা বাড়িল চারি জনে ॥ 
এক বিষুঃ চারি ভাই মায়ার কারণ। 
রাম দেঞ্ি দশরথ ভাবে মনেমন ॥ 

সর্বক্ষণ দশ্রথ রাঁমেরে নেহ'লে। 

অন্ধক মুনির শাপ"মনে২ বলে ॥*  * 
শপ দিল মুনি মোরে গৌন্রৰ কারণ। 
এই পুত্র না দেখিলে আমাপ্ধ মরণ ॥ . 
নয় হাজার'বর্ধ ক্বীন্্য করি কুতৃহলে | " 
রাম হেন পুক্র পৰইলাম পুণ্যফ্জে ॥ * 
পুক্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল । 
দশরথ গৃহে রাম প্রথম প্রবল ॥ * 

এই সব দশরথ করে অভিলাষ । , 
আঁদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাঁস ॥ 

লাস ্ 

শ্রীরামের শান্তর ও অন্বিষ্ঠা শিক্ষা! । 

পঞ্চবর্ধ গত হয় স্বাতে দিল খড়ী। " 
পড়িতে পাঠান নাজ বশিষ্টের বাড়ী ॥ 
কখ আঠার ফল! বানান গ্রভৃতি | 
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ৭ 
ব্যাকরণ কাব্য শাস্ত্র পড়িলেন স্মৃতি । 
অবশেষে পড়িলেন, রাম ঢত্ুশ্রুমতি ॥ 

কোন শাস্ত্র নাহি তার হয় অগোচর | 
চৌদ্দ দিনে চতুষঙ্ছি বিচ্যাতে তৎপর ॥ ' 
বিগ্কা পড়ি করিলেন গুরুকে প্রধামণ। 
অস্ত্বিদ্ভা, সেইক্ষণে গিখিলেন রাম ॥ 
প্রাতঃকালে চারে ভাই যান 'মালঘরে । 
মল্লবিদ্যা, শি শখিল সকলে সমাঁদরে | 

গুলি দাড় নিয়া রাম লাঠরি খেলান। 
রামের বিক্রমে সব মালেয় পদ্থান ॥ - 

রাম্্সঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তালণ 
স্বমেরু পর্বতে বন করিতে স্বাতাঁল ॥ 
ূরধ্যবংশি ঝলক ধনুক ভাল জানে | 
ফুলইু হাতে রাম বেড়ান কাননে ॥ 

ধন্নু হাতে করি রাম ষারে ্ুড়ে বাণ। 
ত্রিভুবনে তাহানন নাহিক পরিত্রাণ ॥ * 

পম এ এরি এ, ০ জগ: ক 
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| দশরখ রাজার বিপক্ষ যত ছিল । 
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল ॥ 

, 4 যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে ।" 
একদিন বনে গেল লক্গমণ সহিতে*। 
স্গণ্চাহি ছুই জন্ বেড়ান কানন | 
তখনু মারীচ সঙ্গে হইল মিলন ॥ 
কোনখানে ছিল সে মারীচি নিশাচর । 
সবগরূপ হৈয়া 'গেল রামের গোচর ॥ 
মগ দেখি রামের কৌতুকী হৈল মন। 
ধন্থুকে অব্যথ বাণ ফুড়িলা তখন ॥ 
ছুটিল রুমের বাণ তারা যেন খসে। 
মহাভীত. মারীচ পলাম্ত মহাগ্রাসে ॥ . 
আীরামের 'বাগ্রশব্দে ছাড়িল' সে বন। 
জনকের দেশে গেল মিথিলা ভূবন ॥ 
রামের বিক্রম ধেখি দেবগণ ভাষে । 
এত দিনে র|বগ মরিবে অনায়াসে ॥ . 
সুর্ধ্য অস্ত গেল তথা বেলার নপগ | 

". রণশ্রান্ত লক্ষমণেরে দেখিলেন রম 

মলিন হইয়া গেল লঙ্ষমণের মুখ । 
৷ দেখিয়া শ্রীরাম পান অন্তরেন্তে ছুঃখ 
ূ একদিন দুঃখে ভাই হইল। রমন পি 
| কেমনে মারিয়ী বৈরী রাখিব! ব্র।ন্ধণ ॥ 
| আমলকী ফল পাড়ি দেন তীর মুখে । 

ক্ষুণা তৃষা দুরে গেল খান মন ঈথে ॥ 

হেনকালে দেখেন শিকুটে মরোবর্,। 
নান! পক্ষা জলে,আছে করে কটপ্বর ॥ 
এমনু সময়ে বন্ধ ধন পুরন্দরে ।, 
জন্মেন আপনি হরি দশরথ ঘরে ॥ 
নবরূপী আপনাকে বিশ্ৃত আপন । 

' রাবণ মারিতে-মাত্র অবতীর্ণ তিনি ॥ 
চতুর্দশ বর্ধ তিনি থাকিবেন বনে | 
কল মুলাহারে বুদ্ধ করেন কেদনে ॥ " 
£স্ণাল ভিতরে তুমি রাখ গিয়াস্বা ূ 
হুধাপানে রামের ন! লাগিবেক ক্ষুধা ॥ 
এই আল্ঞা পাইল্লেন দেব পুরন্দরে। 

্ 

' | রাখিয়া! গেলেন হধ] সবণাল ভিতরে ॥ 



৬৩ : রামায়ণ। | 
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হেনকালে লক্মণেরে বলেন জ্ীরাম 1 
স্থণাঁল তুলিয়া আন করি জলপান ॥ 
(লক্ষমণ আনিয়! দিল শ্রীরামের হাতে । 
+ভুই ভা স্থধা খান স্বুগাল সহিতে ॥ 
সুধা তৃষ্ণা দূরে গেল ৪ ছৈল মন |" 
বৃক্ষগত্র পাঁতিয়। বে করিল শয়ন ॥ , 
পরিশ্রমে জুনিদ্রা' হুইল বৃক্ষ তলে । 
আছেন শ্রীরাম যেন ওয়ে পিতকো লে ।॥ 
না দেখিয়া শ্রীরামেরে হইঘা কাতর । . 

হেথ। রাজা বহুক্ষণ রামে না দেখি । 
মনে সখ নাহি যেন, অজ্ঞান হইয়া ॥ 
সবরে বিদায় দিয়াংগেলেন আবে । 
রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে ॥ 
ছুইজন পথেতে হইল দরশন । 
চিন্তিতা হইয়৷ রাণী জিজ্ঞমে তখন ॥ 
প্রপ্তত আছয়ে ঘরে থাগ্য*নানাবিধি | 
বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সমিবি ॥ 
দণরথ বলে রাণী কি কহিল কথা । 
দেখিতে না গাই,রাগ তার! গেল কোঁগ। 
বুঝি র॥ আছেন কেকরার আবাসে। 
ধায়ে গিয়া উভয়ে কৈক? দীরে জিজ্ঞাসে ॥ 
আজি আমি দেখি নাহি রামের মুখ । 
প্রাণ নাহি রহে মোর বিদরয়ে বৃক ॥ 
কৈকরী বলিল আমি কিছু শাহ জাশি। 
আগ হ্থে। 1 নাহি দেখি রুম গুণমণি ॥ 

আঁ বুঝি ভুলিয়া রহিশ কোনখানে। 
. লক্ষণ যে স্থানে আছে রাম দেই ভ্ানে ॥ 

' ভরত সহিতে হেথ! মিলি শক্দ্ব । 
অযোধ্যানগরে ভ্রমে ভাই দুইজন ॥ 
যেই যেই বালক খেলায় ভার মনে । 
তাহারে জিজ্ঞাসে রাম আছে কোন: খানে 

. শুনি! সকলে কহে শুন রাজ রাণী । 
কোথ। রামন্ক্লোথায় লক্ষণ নাহি জানি ॥ 
কৌশল্যা হ্মিত্রা আর টৈকয়ী কামিনী । 

' ভন্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাধিনী | 

িসিতিইংসপহয, চর ক হি তি সত রিপা কস 

হৃদে হানে দশরথ ভালে মারে ঘাত। 

কেখি! গেলে প্রাবি আমি প্লাম রঘুনাথ ॥ 
.অন্ধক মুনির'শাপ ঘটিল এখন | 
রাম ন| দেখিয়। মম না রহে জীকন ॥" 

৷ পুঁজশোকে ক্বত্যু আজি স্বজিল বিধাতা | 
| রাগ-নাহি দেখি যদি মরণ সর্বরধা ॥ 
দিবদেসকল “দেখ ঘোর অন্ধকার । 
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শরাম লক্ষণে*বুঝি ন। দেখিব আর ॥ 
এই মত নী রাঁণী €রর্বা অবশেষে । 

আস্তে ব্যন্তে গ্রেল রাণী রাজার গে।চর | হেনুকা ছুই ভাই অমোধ্যা প্রবেশে ॥ 

বনপুষ্পে ভূষিত ধনুক বামহাতে । 
2 [দিতে যান লক্ষমণের সাথে ॥ 
ভরত শক্রনন পির! কহে কৌশল্যারে | 
হের ম পা আইলেন রাম পুরদ্ারে ॥ 
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে | 
বাহির হইল রাণী শীরামে দেখিতে ॥ 

ধায়ে দশরথ রাজ। রামে করে বুকে । 
এক লক্ষ চু্ঘ দিল তার চাঁদয়খে ॥ 
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুরু ধুকু। 
কি জানি'ব! হন কবে বিধাতা নমুখ ॥ 

বেখশল্য। ধাইয়া গিয়া রামে কৈল কোলে 
এক লক্ষ চন্য দিল বদন কমলে ॥ 
দরিব্রের.নিধি তুনি নয়নের তারা । 
পপকে প্রলয় ডে বদিহই হ|রা ॥ 
ভবন; শর তবে দেখেন আরাম। 
ছুই ভাই আদি রামে করিল গ্রণাম ॥ 

ময়ের আলয়ে রাম ক'রুলু ভোজন । 

রাঞ্রাশী হইলেন জুশ্থির তখন ॥ 
বুশ্ডিবাস পণ্ডিতের মধুর ভণিত 

শ্রীরাঁমের স্বরণ্যিহার সুললিত লা পরার ধর 

সীতার বিখাহ পণজন্য তরু, 
দেওন বিবরণ । . ৮7, 

সাত বৎসরের রাম অযোধ্যনিগ্রে | 
দন্ব। হোথা ঈন্ষিলেন জন্কের ঘরে ॥ 



_ মিখিলা হইল আলো পরম রূপসী ॥ 
অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি । 

. আদিকাড। 

॥ চাঁষের ভূমিতে কন্যা পায় মহাখষি | , 

এ সামীন্য* নহে কন্যা কমল! আপনি ॥ , 
কম্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে । 

উমা কি কমলা! বাঁশী ভ্র্ণ হয় তিনে ॥* 
 হুপ্রিণী নয়নে কিব]| শোভিত ৰজ্জল ণ 
তিল ফুল জিনি তীর'নাসিকা উজ্জ্বল ॥ 
স্বললিত ছুই বান দেখিতে অন্দর | 
0 জিনিয়া রূপ অতি মনোহর ॥ * 

_ মুষ্তিতে ধরিতে পারি সীতার কাকালি । 
হিগুলে মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলি ॥ : 

' অরুণ বরণ তার চরণ কমল । 

শর 4- 

র।জহংসী ভ্রম হয়'দেখিলে গমন । 

অযৃত জিনিয়! তীক্ন মধুর বচন ॥ 

ূ 

তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥ ও 
ূ 
| 

৷ দন দিক আলে। করে জানকীর রূপে | 
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমব্রপে ॥ 
জনক ভাবেন মনন সীতা দিব কারে । 
সীতাবোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে ॥ 

» পুরে হিহে-আনর। রাজ! কহেন বিশেষে । 
জ।নকীর যোগ্য ৰরু পাব কোন দেশে ॥ 

৮ জানকারে বিনাহ করিবে কোন .জন। 
স্বণেতে কনেন চিন্ত যত দেবগণ ॥ 

বিধাতা বলেন শুন দেব পুরন্দর । * 
রামের বয়স মানত সপ্তম বৎসর ॥ 
দিনে দিনে জানকীর রূপ বৃদ্ধিান । 
প ছে অন্য বরে রাজ! সীতা করে লাম ॥ 

$এই যুক্তি দেবগণ ক্ষিয়৷ মনন | 
কেশাম পৰ্রতে গেল বথ। কিক্োচন ॥* 

ব্রন্ধএ*বলিলেন শুন শিব অন্তধ্যামী | * 
জনকের ঘরে প্লীতা রক্ষা কর তুমি ॥ 

৬১ 
সপ সি জাই 

আমার ধনুক নিয়া করহু রর 
জনকের ঘরে রাখ করি সাবধান ॥ 
আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পাঁরে। 
কন্তু জুনকেরে যেন সীতা দেয় তারে ॥ 
এ তিন ভূবনে ইহা তোলে কোন.জন ] 
সবে গ্াত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ ॥ 
পাইয়া শিবের আজ্ঞা বীর ভূগুপতি। 
ধনুকু করিয়া হাতে করিলেন গতি ॥ 
মাথায় জটার ভার পৃষ্ঠে ছুই তৃণ। 
এক হাতে কুঠার অন্যেতে ধনুগুণ ॥ 
্রহ্মারে £যমন দেবে করেন সম্ত্রম | 
জনক পরশুরামে করেন সে ক্র ॥ 

প্রণাম করিয়া তীরে দিপেন আসন। 
পাগ্য অর্ধ্য দিয় তারে .করেন পুজন ॥ 
ভূগুর।মে দেখি সব মুনির তরাস। 
আদিকাণ্ড রচিল পতিত কত্তিবাস ॥ 

টি 

জনক রাজার ধনুভঙগ পণ । 

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, জন্ক রাজন । 
কোন কার্যে মহাশয় হেথ! আঁগমন ॥ 

; বলেন পরশুরাম তোমার দুহিষ্ভা 4 - 

০স তব ০৮ আজ্ঞ। লঙ্ঘিতে নাপারে। 

ঠ মেন, রার্সবিনা অন্যে না 'দেয় সীতারে ॥ 
. এতেক বলিয়! ব্রহ্মা করিল গমন | 
নীযাি ডকিয়! কহেন ভ্রিলোচন ॥ 

সীতা দেহ যদি রাজ করি বিবাহিতা ॥ 
জনক বলেন একি শুনি চমৎকার । 
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে সীতার 7 
সীতার ববাহ কাল হইরে যখন ॥ * 
কর! বাবে যুক্তিমত্ত কহিবা যেমন ॥ 
তৃপ্ত বলে তপস্ঠায় করিব গমন * 
দেখো ষেন অশ্ মত না হয় রাঁজন ॥ 
এতেক বশিয়৷ যদি ভূগুরাম যান। 
সৃগুর চরুর্ণরধরি জনক স্বধান ॥ 
তোমার সাক্ষতি আর পাব কত কালে । 
কারে দিধ কন্যা আমি তুমি ন। আ্বাইলে 1 
ঝলেন পরশুরাম আমার খনুক |. 
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে*ফৌতুক ॥ 
ধনুক তুলিয়া যেবা "গুণ দিতে পারে । 

| রহিল আমার আজ্ঞা কন্যা দিও তারে ॥ 



৬ 
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আত বি ভার্গৰ গেলেন স্থানান্তরে ৷ 
পড়িয়া রছিল ধনু জনকের ঘরে ॥ 
হরের ধনুক সেই অপূর্ব নির্মাণ । 
নন্তর যোজন.উতে ধনুক প্রমাণ ॥ . 
যোজন, দশেক ধনু আড়ে 'পরিসর | " 
করিলেন প্রতিজ্ঞা জনক খধিবর ॥ * 
এ ধনুকে গুণ দ্রিতে যে জন,পারিবে। 

সেই জন জানকীরে বিবাহ করিবে ॥ 
যতন করিয়। কৈল ধনুকের ঘর । 
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর ॥ “ 
এগার যোজন দ্বার আড়ে পরিসুরু। 
ধনুক পড়িয়া! 'রহ্ছে তাহার ভিতর ॥ 
সেই ধনুকের কথা গেল দেশে দেশে; 
আদ্রিকাণ্ড রচিল পৃণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ . 

হাতার তারপর 

সকল রাজা ও রাকা ধনু তুলিতে অপারক 
_ হইয়া পলায়ণ করণ বিৰ্্ণ। 

ধনুকের কথ্থু যদি গেল দেশে দেশে । 
জানকী বিবাহ' হু ভ্াহারা আইসে ॥; 
'পৃর্ধিবীচত্গমাছে যত রাঁজা মহতর 1 
একে একে আসে সবে জনকের ঘর ॥ 
আসিয়া সকল রাজা অহঙ্কার করে। 

-সবাকে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে ॥ 
জনক বুলেন বেরা 'তুলিবে ধন্গুক। , 
তারে সীতী কন্যা দিব পরম কৌতুক ॥ 
ধনুক,তুলিতে বত রীজপুক্র যায় ।, 
দেখিতে কল লোক পশ্চাৎ গোড়ায় ॥ 
ঘরের দ্বারেতে গিয়া উকি দিয়া চাঁয়। 
তুলিবার শক্তি কোথা দেখিয়া*্পল।য় ॥ 
কত রাজ! রাজপুত্র উদ্যত হইয়া । 
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছটিয়া ॥ 
,প্রাণপণে ভারা ধনুক টান্তাটানি করে ।ং 
তুণিবার পাঁধ্য কিব! নাঁড়িতে ন! পারে ॥ 
স্থমেরু পর্বত যেন ধন্ুখান ভাবি 

রামীরণ।, 
পাশা এ চি জপ 

নজ্নী নাইন যক্গা সব নলাইসাযার7 
হাত তালি দিয়া সব বাল গোড়ায় | 

শ*পলাইয়! ফা সবে আপনার দেশে । 

| ধিবাহ করিতে অন্য রাজাগণ জামে ॥ 
। পথ মধ্যে দেখ! হয় যে" সবার সনে । 

ধনুকের 'পরাক্রম তারা সব শুনে ॥ 
দেখিখার কায“নাই শুনিয়া ডরায়। 

৷ শুনিয়। শুনিয়। পথে 'অমনি পলায় ॥ 
প্রত্যেক কহিলে হয়ধ্পুন্তক বিস্তর | 
তিন কোটি রাজা গেল* মিথিলা! নগর ॥ 
ধনুক তৃলিতে না পারিল কোন জন। 
লঙ্কায় খাকিয়া গুনে লঙ্কার রাবণ ॥ 
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ মহোদর । 
চারি পাত্র লয়ে রখে চড়ে লঙ্গেশ্বর ॥ 
আইল সকলে তারা মিথিল! ভূবন 
জনক শুনিল রাবণের আগমন ॥ 
জনক বলেন শুন পার সিত্রগণ। 
ৰ রাবণ আইল আজি হইবে "কেমন ॥ 
| স্বেচ্ছাতে বিবাহ যদি নার্ধব রাবণে। 
৷ কাঁড়িযণ লইবে সীতা রাখে কোন জনে ॥ 
| চলিল জনক রাজ। রাবণে আনিতে। 

দেখিয়া রাবণ মাজ1 লাগিল হাসিতে ॥ 

ৰ প্রহন্ত ডাকিয়া! বলে রাবণ রাজারে। 
। জনক আইল দেখ লইতে তোমারে ॥ 

দেখিয়া রাবণ তারে ভূমিতলে উলি। 
ছুই বাহু পাঁসরিয়া করে কোলাকুলি ॥ 

| বসাইল প্লারণেরে দিব্য শসংহাসনে | 
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া ছুজনে ॥ 
জনক বলেন আজি সফল জীবন । 
ক্ষোঁন ক্ষ্যে মহাশয় তব আগ্রমন এ 
দশীনন বলে রাজা তব কন্ত; সীতা 1. 
আমারে রুরহ দান আমি নে গৃহীতা। ॥ 
জনক বলেন ইহ] সৌভাগ্য লৃক্ষমণ | 
তোমা বিন! পাত্র আর আছে €কামি "জন ॥ 
আনিলেন তৃগরাম ধনু একখান | 

দিবে কি-তাহাতে গুণ নাড়িতে ন। পারি॥ | হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টাম ॥. 



- ্ আদিকীগু। 
৯০ পম সরি ০ শিস গএী 

নপক ধনুকখা নভাঙ্গ গিয়া ভুমি | 
ৃ , ধনুকের ঘরে সীতা সমর্পিব আম ॥ 

শুনিয়া লে দশমুখে হাসিল রান্রণ। 

আরার লাক্ষটতে বল ধনুক বিজ্রম ॥ 
€$লাস ভূলেছি জামি পর্বত গন্দর | 
তাহীকে জিনিয়। কি ধনুকে হবে*ভর ॥* 

- আগে সীতা! আনিয়া আমারে কর দান । 
যাত্রাকালে ভাঙ্জিয়। যাইব ধমুখাঁন ॥ , 
জনক বলেন,কর প্রতিজ্ঞ পুরণ. । 

দেখুক সকল লোব ধনুক তগুন1 * 
. প্রহুস্ত বলেন শুন রাজ! দশীনন । 

যাঁর যে প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ প্লীকুর কখন ॥ * 
" ধনুক ন্যাঙ্গিলে রাজা জাঁনকীরে দিবে ।, 

ইচ্ছাঁধীনে নাহি দেয় বলে কাড় লবে॥ 
দুখ 'বলে মানা রাখি তব কথখ|। 
ধনুক ভাঙ্গিলে যেন না হয় অন্যথা ॥ 

অহঙ্কার করিয়। চ্পিঈ লঙ্ষেশ্বর | 
দেখাইতে চলিল জনক নৃপবর॥. , 
শুনিয়! ধাইল সবে মিখিলানগর | 
সবে বলে জানকীর আজ আইল বর ॥" 

» যুবা বৃদ্ধ-শিট, এক নাহি রহে ঘরে। 
কৌতুক দেখিতে-টোল রাষ্জাঁর মন্দিরে ॥ 

» এক।শী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর | 
একাদশ যোজন তাহুরি পরিশর ॥ 

ধনুক পড়া হুুছে তাহার ভিতরে"! 
আসিয়! র[বণ রাজ! দাঁণাইল দ্বারে ॥ 
দ্বারেতে ফ্াড়ারে বীর উকি দিয়া" চায়। 
দেখিয়। ছুঙ্ভয় ধন্ু অন্তরে ডরায় ॥, 

£ মনে ভাবে আমার ঘুচিল ভারি জুরি | 
যে দেখি ধনুকখান পারি ফি নপারি | 
অল্তঘ্মে আতঙ্ক অতি মুখে আক্ফষালন | 
ধনুক ভুলিতে যায় বর দশানন ॥ 
আঁটিয়। কাপুর বীর বাঙ্ধিল্ কাকালে। 
কুড়ি হস্তে ধূরিল লে ধনু মহাঁৰলে ॥ 

. আকাড়ি করিয়! সে ধনুকখান; টানে । 
তুলিতে না পারে.আর চায় চারিপানে ॥ 

স্ব 

৩৩ 
সপাপিস নপগ পতি পা সি পরিসর পরস্পর পিসির 
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লাকে'হাত দিয়া.বলে কি করি উপায় | 
কি হইবে মামা ধনু তোলা নাহি যায় ॥ . 

»প্রৃস্ত বনি 4 শুন রাজা লঙ্বেশ্বর । 

ঢা ছালাইলা নামি নিখিলাণগর 1 
না করিহ তুমি না করিহ ডর 

ৰ জি করি আর একবার ধর ॥ 

| পুনশ্চ ধনুকখখুন টনিটানে করে। 
। তথা।প ধন্থুকখাণ নাড়িতে না পারে ॥ 
ণ . | দুশও্রীব বলে জ্ঘর নাড়িতে না পারি। 
৷ প্রা যায় মামা তবু ভুশিতে না পারি ॥ 
। কেলাস্, হুলিনু মাঁম। পর্বত মন্দর | 
। তাহারে জিনিয়। মাম। ধনুকের "হুর ॥ , 

| এইু ঘুম গো তোমার ঠাই মাগি । 
৷ সবাই মেলিয়া ভুলি ধ ধনুখান ভাঙ্গি॥, 
. গ্রহন্ত বলিল শুন'বীন দ্লানন | 
৷ তিবেত সীতার বর হবে কোন জন ॥ 
ৃ পার বা ন! পার আর একবার টান। 

যায় প্রাণ রাখ মান এই বাঁকা মান ॥ 
রাবণ বলিল মানা শুন মোর বাণী । 
ভুলিতে না পারি শ্বীত্র রথ রাখ আনি .॥ 
ঈমৎ হ।সিয়। বলে প্রহস্ত তাহারে, 
রথ লয়ে এই আমি রহিলাম দ্বারে ॥ 
আরবার পাবণ ধশ্থুকৎ থ।শ টানে 

ভুলতে না পারে চায় গ্রহন্ের পানে ॥ - 
কাকা [লেতে হাত দিয় আকাশ নিরঞরে । 
মনে ভবে পাছে মাসি ইন্দ্র বেটা "দেখে ॥ 
বুঝিয়া, প্রহৃস্ত রথ দিব বোগাইয়া | 
লাক দিয়া রে উঠে ধনুক এড়িনা ॥ 
পলাইয়! চলিল লঙ্কার অধিকারী | 
সকল বালক দেশ্ম তারে িটকারী ॥ 
লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার নাবগ। 

আকাশে খাকিয়া দেখে যত দেবুগণ ॥ 
শ্ীলম্বমীপতির লক্ষ্মী লরে কোনজন । 
তুলিবেন ধন্ুক কেবল নারাষণ 1 
কৃততিবায় পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা । 
আগ্যকাণ্ড গাইল শীত্তার হৈল রক্ষা ॥ 

! 

ইত 

সী ৮ শপ পপ পি পপ পপ পা পপ পি 

এ 

শা শাহ - 
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৪ দাখায়ণ. 
শি তি হা” পাইন বর হত স্তর উর যর এপ সর্প সস পি ্খ। 

গু 

বামের গঙ্গারান ও শুধকের মুক্তি এবং উভগ্বে , 
" মিচাপি ও তরছাজ মুনির গৃহে রামের 

*, খনুর্বাণ প্রাপ্ত,হওন বিবরণ। 

"এক দিন দশরথ পুণ্য তিথি পায়ে । 
গঙ্গানানে যান রাজ। চারি পুক্র লয়ে ॥ 
হইবেক অমাবস্ তিথিতে গ্রহণ | 
রামের কল্যাঁণে রাজা দিলেন কাঞ্চন ॥ 
তুর্দ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে। 
চারি পুর সহ রাজ] চাঁপিলেন রথে ॥: 
চলিল কটক সব নাহি দিশ পাশৎ।' 

কটকের শবে পূর্ণ হইল আকাশ ॥ 
' চলেছেন দশরথ চড়ি দিব্য রথে । 

নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে ॥ 
মুনি বলে কোথা'রাজা করেছ পয়ান। 
ভূপ'ত কহেন গিয়া! করি গঙ্গান্নান ॥ 
মুনি কহে দশরথ তুমিত অজ্ঞান । 
বম মুখ দেখিলে কে করে গঙ্গামান ॥ 

_ গতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবী মগ্ডলে। 
সেই গঙ্গা জম্মিলেন ধার পদতলে ॥ 
সেই টান সেই পুণ্য সেই গঙ্গান্ান। 
পুজ্রভাঁবে দেখ তুমি প্রভূ ভগবান ॥ 
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি । 

, 'ক্জা বলে চল ঘরে রায় রঘুমণি ॥ 
বাপের বচন শুন্নি'বুলেন শ্রীরাম । 
অনেক পাঁষণু, আছে ধর্থাপথে বাম ॥ 

গঙ্গার'মহিম! আমি কি বলিতে জানি। 
না শুনিও মহারাজ নারদের বাণী ॥ 
এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার | 
চলিলেন রাজাস্দিশরথ আধ়বার॥ 
চলিছে রাজার সৈম্য আনন্দিত হৈয়]। 
গুহক চণ্ান্থ আছে পথ আগুলিয়] ॥ 
তিন কৌটি চগ্ডালেতে গুহক বেছ্রিত'। " 
হুড়াহুড়ি বাঁধে দশরথের সহিত ॥ 
গুহক চগ্ডাল.বলে শুৰ দশরথ 1৮" 
ভাঙ্গিয়৷ আমার দেশ করিলে কি পথ ॥ 

বারে ৭ ব রে রযাহ তুমি এই পথ দিয়! । 

সৈন্যেতে আঁগাঁর রাজ্য ফেলিল ভাঁপিয়। ॥ 
.। গঙ্গীমান করিতে তোমার থাকে মন । 

বদি ইচ্ছ। থকে হে যাইবা এই পথে । 
দেখাও €তামার আগেশপুজ রঘুনাথে ॥ 

রান রাম বলিয়া বে গুহক ডাকিল। 
রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল ॥ 
মিল দশরথ রাজা রা হাতে । 

রথর দ্বারেতে রাজা লাখিল ভাবিতে ॥ 
চণ্ডালেরে মারি কিবা হইবেক যশ। 

। নীচ জনে জিনিলেপ্কি হইবে পৌর ॥ 
যদি পরাজয় 'হই চগ্ডানের বাণে। 
অপধশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে ॥ 
আমি যদি ছাড়ি নাহি ছাড়িবে চণ্ডাল। 
কি করিব পথে এক বাধিল জগ্জাল ॥ 

দুই জনে বাণবৃষ্টি করে হহাকোপে। 
'উ উভয়ের ধাণে তে দোহার প্রাণ কাপে ॥ 
এইমত বাঁণবৃষ্টি হইল বিস্তর । 
উউয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর ॥ 
দশরথ রাজ এড়ে পাশুপত্ শ্র | 

হাতে গলে গুহাকে বাক্ধল নরেশ্বর ॥ 
গুহকে বান্ধিযা র।জ। তুলিলেন রথে । 
বন্ধানে পড়িয়। গুহ লাগিল ভাবিতে ॥ 

ূ ধাঁহ!র লাগিয়া আমি আগুদিনু পথ ৃ 

দেখিতে ন। পাইলাম সে রাম কিমত ॥ 

ূ এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান | 
পায়েতে ধনুক টানে পাঁয়ে এড়ে বাণ ॥ 
ভরত কহিল গিয়। রামের গোঁচরে | 

এমন অপূর্ব শিক্ষ। নাহি চরাচরে ॥ 
পাঁয়েতে ধনুক টানে পায়ে এড়ে বাঁণ। 
দেখিতে কৌতুক রাঁম গেলেন সে স্থান ॥ 

। যেই মাত্র গুহক দেখিল রঘনাথে 
দণ্ডব্ৎ হইয়া রহিল যোড়হাতে, পা 

| 

৮গুই 

আর পথ দিয়া তুমি করহ গমনখ 

(র 

সপ পশেসপী পাশ সপ পপ শপ পপ এ পাইআ 

শ্রীরাম বলে'ন ধনু টানহ কেমন । 
গুই বলে তোমাকে কহিব সে কারণ ॥ 



শা 

প্রাক্তন জন্মের কথা শুন নারায়ণ । 

ঘে পাপে হইল মোর চগ্তান জনুন ॥ 
অপুজ্রক ছিলেন যখন দশরথ | 
অন্ধক মুমির পুক্র করিলেন হত ॥ 
মুনিহত্য। করিয়। আসি! তপোধনে 
লোটাইয়! ধরিলেন আগার চরণে | 
বশিষ্ঠের পুক্র আমি বামদেব নাম ।' 
তিনবার রাজারে বলানু রাঁমনাম ॥ . 

শমিয়। বশিষ্ঠ শাপ"দিলেন বিশাল | 
যাহ বামদেব পুক্রী হওগে চণ্াল ॥ 
এক রামনাঁমে কোটি ব্রন্মহত্যা হরে । 
তিনবার রাম নাম বলাঁলি রাজাঁরে ॥ : 
শোটায়ে ধরিনু আমি পিতার চরণে । 
চগুঁল হইব যুক্ত কাহার দর্শনে ॥ 
পিতা বলিলেন যবে শ্রীরাম দর্শন । 
তবেত হৃইবাঁ মুক্ত চণ্ডাল জনন ॥ 
সেই রাম জন্মিয়াছে দশরথ ঘরে। 
চরণ পরশ দিয় মুক্ত কর মোবে & 
অনাথের নাথ ভমি ভকতবৎসল । 
করুণাসাগর হরি তৃমি সে কেবল ॥ 
চণ্ডাল বলিমং-য়দি ঘণা কর মনে । 
পতিতপাবন নাব্র তবে কি কারণে, ॥ 

এতেক বলিয়া গুহ লাগিল কাঁদিতে । 
গুহছের ক্রন্দনেতে কান্দেন রাম রথে॥ 

করপুটে দাগাইয়া পিতার সাক্ষাৎ 
ভিন্মণ দেছু গুহকে বলেন রঘুনাঁথ ॥ 

. 

ূ 
ৃ 
ৃ 

ৃ 

রাজা বলে প্রাণ শাহ প্রাণ পনর দিতে । 
র।মকে তোমাকে দিব বাঁধা নাহি ইথে ॥ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা কৌশল্যানন্দন। 
খসালেন নিজ হস্তে গুহের' বন্ধন ॥ 

শ্রীরাম বলেন অগ্নি জালহ লক্ষণ 1 * 
গুহকের সহ করি মিত্রতা এখন* ॥ 
লক্মমণ স্বান্তেস অগ্নি অগ্নির সাক্ষাৎ । 
গুহ সহ হি মৈত্রী করেন 'রঘুনাথ ॥ 
যেই ভুমি.সেই আমি বলেন শ্রীরাম |. 
গুহ বলে ঘুচাইতে নারি নিজ নাম ॥ 

[ ৯.]: 

অথমে করেন রাম চগ্ালে মিতালি ॥ - 
নর বিদায় করিয়া রামে গুহ গেল ঘরে। 

পুত লয়ে দুশরথ গেল গঙ্গাতীরে' ॥ 
অপুর্ব অনন্ত ফল ভাস্কর গ্রহণ ।. . 
ম্নান্ম করি রাজা দান করলি কাঞ্চন ॥ 
ধেনু দান হিল] দান কল শতহ। 
বজ্ত কাঞ্চন তাঁর নাম লব কত ॥ 

দানধন্্ম করিতে 'হইল বেলা! ক্ষয় । 
প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজেব্ন আলয় ॥ 
বসিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে .। 
চারি পুক্র সহ রাজ! নমস্কার করে ॥ * 
যোড়হাতৈ বলে রাজা মুনির গোচন 1. 
আনিয়াছি চারি পুন, দেখ যুনিবর ॥ 
আশীর্বাদ কর চারি পুজ্রে তপোধন । 
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ ॥. 
দেখিয়া রাঁমেরে ভাবে ভরদাঁজ মুনি । 

্ বৈ হইতে বিষ্ু আইল আপনি ॥ . 
মুশি বলে রাজা তব সফল জীবিতা! ৷ 
রাম তব পুভ্র কিন্তু জগন্তের পিত1॥ 
ভরদ্ধবাজ এক কালে দেখে চমৎকার । 

দুর্ববাদলশ্যাম তন্ু পরম আকার ॥ 
ধ্বস বজ্র অস্কুশে শোভিত পদান্থুজ 1 
শঙ্গ চক্র গদা পদ্ঘধারী চত্ুভূর্জ ॥ 
শঙ্কর বিরিঞি, আদি যত,.দেবগণ,।" 

রামের শরীরে আরো দেখেন ভূবন ॥ . 
সনুচ্চিত আতিথ্য করেন তরদধাঙ্গ |" 
স্থখে রহিলেন'সৈন্য সহ মহারাক্স ॥ 
রামেরে লইয়া মুনি অস্তঃপুরে গিরা । 
শয়ন করে দৌহে একত্র হইয়া ॥ 
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় 'প্রহরশ 
শিররে রীখেন দেবরাজ ধমুঃশর, ॥ 
খবশ্পনে উপদেশ এই করের মুমিরে । 
অক্ষয়,ধন্ুক ভূণ দেহ প্রীরামেরে ॥ 
এত বললি করিলেন বাঁসব পয়ান । 

| গ্রাতে রাম শিযরে দেখেন ধন্ুররাণ ॥. 

৬৫ 
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শ্তীরীমের জগৃতে হইল ঠাকুরালি। 



৬ 

কহিলেন প্রীরামেরে মু নি ভরদ্াজ । 

: ভোমারে দিলেন ধনুররবাণ দেবরাজ 
মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত | 
আ'নলেম মেই ধনু গিতার সাক্ষাৎ ॥ 
গুনি রান্না দশরথ সানন্দ.হইয়া। 
আইলেন দেশে চারি কুমার লইয়া ॥ 
কুন্তিবাস করে আহ পাই পরিত্রাণ। 
আদিকাণড গাইল রামের গঙ্গাম্সান ॥ 

রাক্ষসের দৌঁরস্মোে মুনিদেব যন্সপুর্ণ না 

_. হওয়ানে তাহা নিবারণের উপাায়। 

 এইব্াপে দশরথ চারি পুজে লৈয়া। 
সাত্রাজ্য করেন ভোগ সাবধান হৈয়া ॥ 
হেথ। মিখিঃ রা বজ্ঞ করে মুনিগণ | 

যন্ত্রপুর্ণ নাহি হধ রাক্ষস কারণ ॥ 

যজ্ঞ 'আরম্তণ বেই কারে মুনিবর | 
করে রক্ত বধণ মারীচ নিশাচর ॥ 
যঙ্ হীন হইলেক মিথিলাভবন 1 
করেন জনক ' যুক্তি লয়ে মুনিগরণ | 
তাঁর মধ্যে বালিলেন বিশ্বামিত মুনি। 
অযোধ্যায় গিয়! রামচন্দ্রে আমি আনি ॥ 
রাক্ষল বধের হেতু ধরি রাম বেশ 1 

. দুশরথ গৃহে অবতীর্ণ হৃধীকেশ ॥ 
বলিলেন জনক শুন' হে মহাশয় । 
তুমি রক্ষ। 'করিলে এ যঙ্ছ রক্ষা হয় 
বিশ্বীমিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস |. 
চলিলেন যখা রাম অযোধ্য। শিবাম ॥ 
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে । 
দ্বারী গিয়া! জানাইল তখনি“রাজ:রে ॥ 
ভুপ্্তি শুনিবামাত্র বিশ্বীমিত্র নাম । 
চিন্তিত কহেন বুঝি বিধি আজি বান ॥ 
নিশ্বীমিত্র মুনি এই বড়ই ব্িম |. " 
প্রমাদ ঘটার*কিম্বী করে কোম ক্রম 
সুর্ধ্যবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ 

5.1 পুত 015:ই1 বিনা ত,রে লাঙ্গ ॥ 

| 

্ 
ৃ 
ূ 
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আঁসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ। 
শিষ্টাচার পূর্ববক্র করেন নিবেদন ॥ 
. আরে পরিজন 

আজ্ঞ। কর কোন কার্য কার মহাশয় ॥ 
বিশ্বামিত্র বলেন শুন হে"্দশরথ | 
শ্রীরীমের দেহ যর হয় অভিমত ॥ 
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস । 
দম আপিয়ঠসদ। করে যজ্ঞনাশ ॥ 

এই ভার মহারাজ দিলু তোমারে । 
জীনাম লশ্্মণে' দেহ যজ্ঞ রাখিবারে ॥ 

যেই মাত্র বিশ্বীমিত্র কহেন এ কথ] । 
ভূপতি ভাবেন মূনে হেট করি মাথা ॥ 
পুভ্রশোকে ম্বৃ্য মম লিখন কপালে । 
না জানি হইবে মৃত্যু মম কোন কালে ॥ 
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক ধুক।. 
কখন মরিৰ আমি দেখে চাদমুখ ॥ 
প্রাণ চাহ যদি মুনি প্রাণ দিতে পারি । 
'এক দণ্ড রাম্চক্জে না দেখিলে মরি ॥ 
অতএব রামচন্দ্র না দিব তোমারে | 
এক' দণ্ড'না দেখিলে হৃদয় বিদরে ॥ 
আদিকাণ্ড গান কৃতিবান বিচক্ষুণু | 

রাম ধ্যান রাম জ্ঞান বাঁয,সে জীবন ॥ 
শ্রীরামকে রাক্ষস সহ যুদ্ধে প্রেরণে 

ূ ধশরথের অস্থীকার | 

| যখন শুইয়া থাকি, - রামকে হৃদয়ে রাখি, 

ূ 
ৃ 
[ 

ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত | 

বপ্ধে নাদেখিলে তায়, প্রাণওষ্ঠাগত প্রায়, 
চমকিয়! চাহি চারিভিত ॥ 

যেমতে পেয়েছি রামে,কহিনে নকলক্রমে, 
মুগ্ষা করিতে গিয়া বনে |. 

সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে, 
তারে মারি শব্দভেদী রাণে ॥ 

সৃত মুনি কোলে করি, গেলা অন্ধকপুরী 
দেখি মুণি অগ্নির সমান ॥* 

পুক্তপুত্র বলি ডাকে,মরাপুক্র দিলামতীকে, 
পুভ্রশোঁকে সে ছাড়িল প্রাণ । 

পপ 
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ছিলাম সন্তান হীন, মনোছুঃখী রাত্রি দিন, | তৃপতির বঞ্চনয় ভ্রান্ত তপোধন। 
বধিলাম সিন্ধুর জীকন। , মনে ভাবিলেন এই শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥. 

কুপিয়া!সিদ্ধুর বাঁপ,দিল মোরে অভিশাপ; আগে আগে মুনি যান পাছে দুইজন | 
তেঁই পাইলাম এই ধন ॥ 

অতৃএব তপোধন, 
আমি যাব সহিত্ত তোমারি । 

বিন! শ্রীরাম লক্ষ্মণ, অন্য কিছু প্রয়োজন, । 
যাহা চাহু দিব শতবার ॥ 

রাজার বচন শুনি, 

ঝুঁট দেহ*'তোমার কুমার । 
কুপিলেন মহামুনি, 

সরু নদীর তীরে দিলু দরশুন ॥ 
শুন মম নিবেদন, ] মুনি'বলিলেন শুন ভূপতি-কুমারা *" 

ূ হেখ' গমনের পথ. আছে ছিপ্রকার ॥ 
এই পথে গেলে তিন দিনে যাই ঘর। 
এই, পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর ॥ 
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয় । 

তাড়কা শামষে রয় ॥ 

আপন মঙ্গল চাহ, শ্রীরাম লক্ষমণে দেহ, | তাড়িয়া ধরিয়া খায় যত মুনিগুণে। 
নহে বংশ নাশিব তামার ॥ 

ওর ওপরে? 

কোন পথে যাইতে (তোমার লাগে মনে ॥ 
বলিলেন ভরত শুনহ তপোঁধন | 

রাজ] দশখথ বিশ্বামিত্র মুনিকে প্রতারণা করিয়া ভরত দুষ্ট ঘা1টাইয়! পথে কোন প্রয়োজন ॥ | 
ও শত্রন্নকে পাঠাইয়া'দেন ও বিশ্বামিত্রের কোপ 

তৎপরে রাচমর গমন শ্বীকার। 

রাজ! বলিলেন*মুমি করি নিবেদন | 
ধনুর্বাণ নাহি"জাঁনে কে করিরিব.রএ ॥ 
অত্যন্প বস মন্গ পুজ্র চারিগুটি | 
শিরে চুল নাহি ঘুচে আছে পঞ্চঝুর্ট ॥ 

« অন্থ সেম্ত-যনহ্র ছাহ লহ তপোবধন। 
তাহার। করিবে মিশ্বাচর নিবারণ ॥ . 

' শুনিয়া কহেন বিশ্বামিত্তর তপো।ধন । 
কটকে খাইবে এত, কোথ। পাব ধন ॥ 
উঠ গেলে হয় কাধ্যের সাধন” 

হজ্ব কটকে মম নাহি প্রয়োজন ॥ 
তব বংশে ছিলেন: যে হরিশ্চন্্ রা জ|। 
পৃথিবা আমাকে দিয়া করিলেন পু | 

তথাপি না পাইলেন মনের সান্তনা । 
স্ত্রী পু বেচিরা শেবে দিলেন দক্ষিণ] | 
এক পাম দিতে তুমি কর উপহাস ।, ' 
সূর্ধ্যবংশ আজি 'বুঝি হইল বিনাশ ॥ 
চিন্তিত হুইয়৮ রাজা ভাবে মানে মনে । 
ডাফিলেন'ভরত শত্রু ইজনে ॥ 

, ফ্োহে দাড়।ইলেন সে মুনির £ মাক্ষাতে। 
রাজা বলিলেন যাহু মু!নর ,সঙ্গেতে ॥ 

এ কথা শুনিয়। মুনি ভাবিলেন মনে । 
ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষদ নিধনে ॥ - 

, এক রাক্ষসের নাম.শুনি এত ডর । 
। মারিবেন কিসে ইনি কোটি নিশাচর ॥ রি 
৷ রাজার শঠতা মুনি ভাবেন অন্তরে | 
: জ্রীরামে না দিয়া র[জা দিল ভ্রতেরে ॥ 
| আমার ঘহিতে রাজা করে উপহাপ?। 
র অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ ॥ 
' ক্রোধে নিলেন পৃণঃ,বিশ্বামিত্র ঝষি | 

| - নিগতি হইল ভার €নাত্র অগ্নিরাশি ॥ 

সেই অগ্নি লাগে গিয়াঅযোধ্যানরে 1: 
প্রজা তাবৎ ঘর ন্বার দ্ধ করে ॥ 
কাণ্দিঘা চলিল প্রজা রামের গোঁচশ্রে। 

। বিশ্বামিত্র মুনি আসি সর্বনাশ করে ॥ 
[ তোম|রে না দিঘা রাজা দিল « ভরতেরে। 
 তেকারণ, খা ধান অহ্বাধ্যানগরে ॥ 
প্রজার করুণ! 'শুনি রামের তরাগ | 
| ধ! ইয়া গেলেন রাম দিশ্ব(সিত্র' পর | 
নি চরণধরি বলে রঘৃষণি | , , 
প্রলীলোকে রক্ষ। প্রভু করহ আপনি ॥ 
অপরাধধেই করে দণ্ড কর তার। 
নিরপরাধীর দণ্ড করা" অবিচার । ॥+ 

ট 



৬৮ রামায়ণ | 
টি 

কাত শিস পপর পরিপাক সপ পলি পপ 

নিক মুনি 'হৈয়া যেই'জন রাগে দেয় মন। 
পুর্ব ধন্ন নষ্ট তার হয় ততক্ষণ ॥ 
পুজে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর । 
বজ্ঞ রম্মণ করি গিয়া মিথিলানগর ॥ 
হাসিলেন মুনিরাজ রামের বচনে 
অযোধ্যার পানে চান অম্বত নয়নে ॥ 
সকল করিতে পারে তপের কারণ । 
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তৈমন ॥ 
মুনির চরিত্র দেখি রামের তবাস। 
আছ্কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিব।স ॥ 

মিথিলার যজ্ঞ'রক্ষ(৫থে শ্রীরাম লক্ষণের গমন 
| ও মন্ত্রদীক্ষ। | 

শিরে পঞ্চঝু'টি রাম বিষ অবতার । 
মুগ্ধ হইলেন মুনি রূপেতে তাহার ॥ 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় আকাশে । 
মুনি বলিলেন রাম চল মোর দেশে ॥ 
জাঁমিলেন মহারাজ রামের গমন । 

লক্ষণ সহিত রামে করেন অর্পণ ॥ 
বলিলেনঃবিশ্বামিত্র রাজার.গোচর । 
রাম লাগি চিন্তা না করিহ নরেশ্বর ॥ 
তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ। 

 প্রাক্ষল বধিতে অবতীর্ণ হৃষিকেশ ॥ 
শ্রীরায় লক্ষণে লয়ে আমি দেশে যাঁই। 
স্থির হও মহারাজ কোন চিন্তা নাই ॥ 
রাজারে কহিয়া এই প্রবোধ বচন । 
মুনি বলিলেন চল শ্রীরাম লক্ষমণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন মুনি যদি বল তুমি। 
মাত্ স্থানে বিদায় লইয়া! আসিদ্সামি ॥ 
মায়ে না কহিয়া যাব মিথিল'নগর । 
কান্দিবেন অন্ন জল ছাড়ি নিরন্তর ॥ 
গেলেন কলাম মায়ের, মন্দিরে । 
প্রণাম কিয়া পদে বলেন মায়েরে ॥ 
আইলেন বিশ্বীমিত্র লইতে আমারে । 
মিথিলায়.যাই আমি ঘজ্ক রাখিবারে ॥ 

পাপা পাপ 

শুদ্ধমনে মাতা মোরে আশীর্বাদ কর । 

যুদ্ধে জয়ী হই-যেন প্রসাদে তোমার ॥ 
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতৈছি আমি । 
আমার লাগিয়া শোক না করিহ'তুমি ॥ 
কৌশল্য! শুানয়া তাহা৷ করেন রোদন । 
ভিজিল নয়ন-নীরে নেতের বসন ॥ 
কাতরা কৌশল্যা! কোলে করিয়! রামেরে 
আশীর্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে ॥ 

| মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন । 
নেত্রনীর নেত্রেতে হইল নিবারণ ॥ 
মাতৃ পদধূলি রাম বন্দীলেন মাথে। 
শুভঘাঁত্রী করিলেন ধন্ুর্বাণ হাতে ॥ 

রাম লক্ষবনে লৈয়। বিশ্বামিত্র যান । 
মহাঁরাজ। নেত্রনীরে ধরণী ভাঁসান ॥ 
কতদুরে গিয়া রাম হন আদর্শন | 
ভূমিতে পড়িয়। রজা করেন ক্রন্দন ॥ 

রাজাকে প্রবোধ করে যত পাত্রগণ | 

কে করে অন্যথ। ঘাহ। বিধির লিখন ॥ 
রাম দেখি মুনিবর আনন্দিত মন । 
রামের বিবাহ হবে €দবের ঘটন ॥ 
আগে মুনিবর যান পাছে ছুইক্ষন । 
ব্রহ্মার পশ্চাতে'যেন অশ্বিনানন্দন ॥ 

ক/ন্দিতে কান্দিতে সব গেল নিজবাসে 

রাম নিয়। বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥ 
আগে মুনি যান পিছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
আতপে হইল জ্লান দোহার আনন ॥ 
তাহা দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত । 
এতদিনে আরামের দুঃখ উপস্থিত ॥ 
রবির আতপেতে হইল মুখে ঘাম । 
বহুকাল ক্িমতে ভ্রমিবে বনে রাম ॥ 
বিশ্বামিত্র এইমত ভাবিয়। অন্তরে | : 
করাইল মন্ত্রদীক্ষ। শ্রীরাম চন্দ্রেরে ॥ 
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ্ রঘুবীখু,। 

স্নান কর গ্রিয়া জলে সরয়ু নদীর '॥ 
যত রাজা পূর্বের সুর্য্যবংশে হয়েছিল। 
এই স্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্বাসে গেল ॥ 
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* এই পুণ্যতীর্থে রাম স্নান কর তুমি। . | গুরুর বচনে হাঁসিলেন প্রভূ রাষ। 
 তোৌঁমারে স্ুমন্ত্র দীক্ষা করাইব আমি ॥ | বিফল ধনুক ব্যর্থ ধরি রাম নাম ॥ . 
শোক ছুঃখ কখন না পাইবা অন্তরে । "1এক বাণ বিনা যে দ্বিতীয় বাণ ধরি। 
কৃুগ! ভু পা হইবে সহজ বৎসরে ॥ , 1 তোমার দোহাই যর্দিতিন রাণ মারি ॥ 
করলেন রামচন্দ্র 'সে মন্ত্র গ্রহণ । এইরত রথুনাথ প্রতিজ্ঞা করিতে । 
রামেরে কহিতে তাঁহ। শিখিল লগ্মণ ॥ ; চলিলেন মুনি সে তীড়কা এদখাইতে ॥ 
দু*করি শিখিলেনভাই ছুই জন। উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর । 
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেধগণ ॥ . : ধুর হতে দেখালেন তাঁড়কার ঘর ॥ 
বহুকাল অনাহারে থাকিবে লক্ষমণ। " | ফর বাড়াইয়ঃ তার ঘর দেখাইয়া । 
এক কালে হবে ইন্দ্রজিতের মরণ ॥ * ; অতি ভ্রাসে মুনিধর যাঁন পলাইয়। ॥ 

. কৃন্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা | শ্রীরাম বলেন ভাই মুনির সহিত । 
আদগ্ভকাণ্ডে গাইল রামের.মন্ত্রদীন্ষী ॥ : 1 নীপ্র যাহ গুরু একা যান অনুচিত ॥ 

-+ | লক্ষমণ বলেন নামে যোড় করি হাত। 
থ[কুক সেবক সঙ্গে প্রভু রঘুনাথ ॥ 
শুনিলা যে সব কথা বড়ই বিষম । 
একেলা কেমনে রাঁম করিবা বিক্রম | 
ক্রীরাম বলেন ভাই. ভয় নাহি মনে। 
কি করিতে পারে ভাই রাক্ষসীর প্রাণে ॥ 
সকল রাক্ষসী যদি হয় পলক ম্লি। 
লঙ্ঘিতে না পারে'যম'কুনিষ্ঠ অঙ্গুলি | 
গেপেন মুনির সঙ্গে লক্ষমণ তখন । 
তাড়কার প্রতি রাম করেন গমন ॥ 
ধাম হাটু দিয়া রাম ধন্ু মধ্যখানে । 

ভীরাম কর্তৃক স্বাড়কা রাঁক্ষপী বধ ও 
অহগ্যাগ উদ্ধার। 

গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি । 
রাম লৈয়। বিশ্বীমিত্র করিলেন.গতি ॥ 
এ বনে আদি দিল দরশন । 
নঃ মুনি বলিলেন এ ছুটি গমন ॥ 

পথে-স্কাই এর তৃতায় প্রহরে | 
এই পথে তিন দিন্গে বাই 'মম ঘরে-। 
তশ প্রহারের পথে কিন্তু ভয় করি । 
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»পাগ্পা্পপাপপপা পাপা 

তানি না আছে মহাভয়ঞ্*রী ॥ দক্ষিণ হত্তেতে গ৭ দিলেন সে স্থানে ॥ 

তাড়ুয়! ধরিয়। খায় যত জীর্বগণ | « আটিয়। স্ুগীতবন্ত্র বাঞ্ধিলেন রায্। - 
স্টোন পরে যাই বল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ বমহাঁতে ধনুর্ববাণ দুর্ববাদল শ্যাম ॥ 
করিলেন রাম গুরু বাক্যের উত্তর ।, প্রথমে দিপেন রায় ধন্ুকে টঙ্কার ৷” 
[তন দিন*ফেরে .কেন যাব মুশিবর ॥. স্বর্গ মত্ত্য পাঁতালে লাগিল চমত্কার ॥ 

ঃ বদি সে রাক্ষণী পথে আইসে শ্লাইতে। : শুয়েছিল র।ক্ষণী সে স্থবর্পের খাটে । 
বিচারে নাহিক দোষ তাহারৈ মারিতে ॥ | ধনুক টন্মার শু শুনি চমকিয়া উঠে ॥ 
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর । ' | বসিয়া রুক্ষপী সেই এক দৃষ্টে চায় 
ও পথের নামে মোর গায় হয় জ্বর ॥ দর্ববাদপশ্যাম রূপ দেখিল তথায় ॥ 
তোমার বঞু্রন!,রাম না পরার বুঝিতে । ূ উঠিয়া পিল (সই রাম বিছ্যামান।. 
মোরে নি়।-য]হ বুঝি রাঁক্ষসেরে তে ॥ | ডাকিয়া বলিল আজি লব তোর প্রাণ ॥ 

* যখন রাক্ষণা যোরে আ [সিবে-তাড়িয়া | | ব্রাঙ্গমগের চম্ম তার গয়ের কাপড়। 

আমারে এড়িযা €্দোহে যবে পলাইয ॥ । চলিতে তাহার বস্ত্র করে হড়গড় 



ও ট 

/মনুষ্যে মুণ্ডমালা*গলার উপর ॥ * 

'শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে ॥ 

বসিতে আসন নাই ভাবে মনে মন। 
ইহার চদ্মেতে হবে, বসিতে কলির $ 
রক্ত মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই। 
অস্থি চণ্ম সার মাত্র স্থধু হাড় খাই? 
অপূর্ব ইহার মাংস দিলে, ধিধাতা । 
কহিলেন রাম ওন তাড়কার কথা ॥ - 
তাত্রবর্ণ দেখি তার গায় পোমাবলী। , 
দন্ত গোটা দেখি যেন লোহার শিকলি ॥ 
বদন ব্যাদন.করি আইল খাইতেণ' 
পাঠাইব 'তোরে আঙ্জি মের ঘরেতে ॥ 
মনুষ্য খাইয়! চেড়ী দেশ কৈলি বন। * 
তোর ডরে পথে নাহি চলে সাধুজন ॥ . 
শুনিয়া রামের বাক্য কুপিয়। অন্তরে | 
নিফটে আসিয়া বিকটাকার মে ধরে । 
রামকে খাইতে চায় ডরে নাহি পারে। 
শ্বালগাছ উপাড়িয়। আনিল হুষ্কারে ॥ 
শালগাছ উপায়, ঘন দিল পাক । 
দুর দূরু করিয়া তাড়ক। দল ডাক ॥ 
তাহা 'দেখি রণুনাথ এড়িলেন বাণ। 
বাণাঘাতে রুরিলেন গাছ খান খান ॥ 

গছ কাটা, দেখিয়! কাপিয়া গেল মনে । 

শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে | 
তার মুখ ভোদলেন রাম এক শরে ॥ 
তথার্পি তাড়িয়া যায় রামে গালবায়ে। 
মহাবীর তবু ভয় নাহি করে তারে ॥ 
বাণের উপরে বাণ শব্দ ঠন্ঠনি 
বর্ধাকালে বিভ্বান্তের যেন ছনছি .॥ 
শ্রীরামেরে*্ডাকিয়া বলিল দেঁবগণ। 
বজ্ববাণে ভাত্তকার বধহ জীবন ॥ 

বজবাণ এলে রার্মবজের হুড একে | 

নি্থীত বাজি বাণ তাড়কার বুকে ॥, 
বুকে বাণ বাঁজিতে হইপ অচেতন । 
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তাড়ট। গাউন পিয়া গৃঞ্চাশ মোন ॥ রা 

রামায়ণ। 
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ব্রাহ্মণের মুণ্ড তার কর্ণের কুণুল | 

/ 
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বিপ্বুরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িলেক প্রাণ |. 

শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র হৈল হতজ্ঞান ॥. 
প[ঠাইয়া তাড়কারে যমের সদন |. 
রুরিলেন রাম মুনির চরণ বন্দন ॥ 

চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন | .. 
তাড়কা মারিল] বাছা কৌশল্যা জীবন ॥ 

। শ্রীরাম বলেশ গুরু কি শক্তি আমার । 
| তাঁড়কারে ব ধিলাম প্রসাদে তমার ॥ 

মুনি বলিলেন শুন কৌশল্যানন্দন। 
। তাঁড়কাকে দেখি গিয়া তাড়কা কেমন ॥ 

তাড়ক। দেখিতে মুনি করেন পয়ান। 
মদেছে তাড়কা তবু মুনি কম্পমান ॥ 

তাঁড়কারে দেখিয়া ভাবেন মনি মনে। 
( এমন বিকট মুক্তি না দেখি নয়নে ॥ 
তাড়কা মারিয়া! রাম রাজীব লোচন । 
পব্নের জন্মতুমি করেন*গমন ॥ 
বিশ্বামিত্র কহে,শুন শ্রীরাম লন্মবণ | 
এইখাঢন'হৈল উনপঞ্চাশ প'ঘন ॥ 
পব্নের জন্মভূমি পশ্চাৎ করিয়া । 

' অহণ্যার তপোবনে গেলেন চলিয়া] ॥ 
মণি বলিলেন রাম কম্ললোচিন7ঁ 

৷ পাষাণ, উপরে পদ কর্ অর্পণ ॥ 

শু[নয়। বলেন রাম মুশির বনে | 
। পাঃ [1ণেতে পপ দিব [কসের কারণে ॥ 

মুন বলিলেন শুন পুরাতন কথা । 
 সহত্র সুন্দরী স্ট্ি করিলেন ধাতা! ॥ 

ব্য জলেন ত'নবার দূপেতে অহল্যা | 

ভ্রভূবুনে না ছল সৌন্দর্য তার-তুল্য। ॥ 
কাপপলেন আহল্যাকে বিবাহ গৌতম । 

 গোঁভসের শি শিষ্য ইন্দ্র অতি প্রিয়তম ॥ 
এক দন গৌতম গেলেন তগস্যায় ৮" 
গৌতমের 'বেশে ইন্দ্র প্রবেজ্ণে তথায় ॥ 
অহলা| গৌতম জ্ঞানে করে সন্ভ।ম্ণ | 
আজিকে সকালে কেন ঘরে, আমন ॥' 
ইন্দ্র বলে তব কূপ হইল স্মরণ । 
কেমনে ক'ব প্রিয়ে তপ্নস্য।চরণ ॥ 



রা 
১ মদন দহনে দগ্ধ হয় মম হিয়া। 
+" নির্বাণ করহ প্রিয়ে আলিঙ্গন দিয়া ॥ 
"্পতিব্রতা নাহি লঙ্জে পতির বচর্ন ॥ 
তখন শয়ন গৃহে করিল শয়ন ॥ 

গুরুপত্বী বলির। ন! করিল বিচার । 
ধর্মলোৌপ করিল বাসব অফুল্যার ॥ 
তপ্স্তা করিয়া মুনি আইলেনন্বরে | 
অহল্য| আসন দিল অতি সগদারে ॥ 
গৌতম বলেন শ্রিয়ে'গিজ্ঞামি তোমারে, 
শৃঙ্গ(র লক্ষণ কেন তোমার শরীরে |, 
অহল্যা বলেন প্রতুতনিবেদি তোমারে | 

আপনি করিয়। কম্ম দোনহ আমামেন। 
' এ কথ! শুনিয়া মুনি হেট কৈল উণডে।? 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গৌভমের মুণ্ডে 
জানিলেন প্যানেতে.গৌতম মুনিবর 
জাঁতিন।শ করিল আসিয়া! পুরন ॥ 
ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ডারেন মুনিবর |] 

_সপুথি কাখে করিয়া, আইল পুরন্দর 1. 
দিনান্তে অভুক্ত মূনি কুপিত অন্তরে | 
দ্বিগুণ ভ্বলিয়া কহিলেন পুরন্দরে ॥ 
(তে!কে পড়াইলাম ঘে আমি শাস্ত্র নানা । 
এত দিনে ভাল দিলি গুরুর দক্ষিণা ॥ 
জাতি নষ্ট কেলি তুই ওরে পরন্দর । 

যোনিময় হউক তোর সর্ব কালেবর ॥ 

অহল্যাকে শীপিলেন কো!বে যশিবর | 

সিন তোর তনু হউক প্রস্তর ॥ 
লা চন্পণে ধরি. কহিল তথন | 

উঠ হাবে মোর শাপ পিমোচিন ॥ 

তির কাতর দেখিয়! তপোধম |" 

কহিলেন মম শাঁপ না হয় খণ্ডন |, 
জন্মিরেন যবে,রাঁম দশরথঘরে | 
বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্জ রাখিবারে ॥ 
তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন । 

, তখনি হইবা মুক্ত' না কর.স্রন্দন। 
ইহা শুনি লক্ষণ বলেন শুন্ মুনি । 
কেমনে দিবেন পদ উনি যে ব্রাঙ্গণী ॥ 

আদিকাগু। 
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৭১ 

বিশ্বামিত্র কহলেন শুন 'রঘুবর। 
ব্রা্ষণী নহেন উনি এখন প্রস্তর ॥ 

'নয়। রাম 98910 | 

তদছুপরে কর রলেন চরণ অর্পণ ॥ 
তাহাতে হইল তার শীঁপ বিমোচন । 
আহল্যাদত শুনিয়া গৌতম তাপোঁধন ॥ 
ঘহল্যাকে দেখিয়! সানন্দু মহ মুনি । 

পুনর্ধার করিলেন পুষ্পের ছাউনি ॥ 
ওম শখে ওরে ভাই হয়া এক মন। 
আগ্যকাণ্ড গাইল অহল্য। বিবরণ ॥ 

শরীরাচন্দ্ কর্তৃক তিনকোটি রাক্ষস বপ "ও 
মা শেগণের ম্ভয সমাধান এনং হরপনু 

* ভাজিবাৰ চন্ত প্রীরামচন্দ্রের 
মিখিণায় গমন । 

গ্রীরাম বালেন প্র করি নিবেদন | 
কেমনে হইল মুড, জিরা ॥ 

মুনি বলিলেন শুন দ*রুথন্থত | 
হইলেন বামব সহজ যোনিযুত ॥ 
লঙ্জীযুক্ত হইলেন দেব পুরন্দর | 
কি হবে উপায় সব, ভাবেন ০ যার ॥ 

অশ্বমেধ করিলেন বাসব। 
যো'ন ছিল ঘুচিয়া হই ইল নেত্র সব॥ 
এইরূপে কথাবা€। কহিতে কহিতে 
তি তন জনে চলিলেন গঙ্গার কূলেতে ॥ 
পাঁধাণ হইল মুক্ত কৈবত্ত তা শুনে । 
নৌকাখানি লইয়া (সে পলাই্লস বনে ॥ 
কৈধর্তুকে ডাকিয়া কহেন তপোঁধন ॥ 
না জাইলে ভম্মম আম করিন এখন ॥ 
এত শুনি কেনর্তের উডিল জানন। 

[ীনর। মুনির ক।ছে দিল দরশন ॥ 
মুনি বলিলেন বলি কৈবর্ত তোমারে । 
গঙ্গায় কহ পার এ তিন নারে ॥ 
কাতর কৈবর্ত কহে করিয়! বিনয় ।+ 
নৌকাখান জার মম শতছিদ্রময়ত॥ 
তবে পি ন্মাজ্ঞা কর মোরে তপোধন। 
স্কান্ধে করি কৰি পার যাহ তিন জু ॥ 



৭ রামায়ণ | 
পাপ সি্া সপি পা সপ সরি সি শপ পস্র পস্পা 

2১০ সুন্দর । 
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর ॥ 
এ কথা শুনিয়। শামি সভয় অন্তর | 
চরণধূলিতে ত মুভ্তঃহইল পাথর ॥ 
নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধুলি । 
কি দিয়া পুষিব আমি মম পোষ্যগুলি ॥ 
করিবেক গৃহিণী ক্লামারে গালাগালি । 

' বলিবে মুনির বোলে নৌকা হারাই; ল॥ 
যদদে বলশ্রীরামের চরণ ধেয়াই | 
নতুব। লাগিল ধুলি তরণী হারাই ॥ * 

তরণীতে ত্বরাঁয় করিতে আরোহণ । 
ধোয়াইল ৫কবর্ত'জ্ীরামের চরণ ॥ 
জ্বীরাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এই তিনে । , 
প।টনী করিয়। পার গেল ভব জিনে ॥ 
ঞ্ীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষণ । 

ইহার সমান নাহি দেখি অকিঞ্চন ॥ 
শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেন তার পানে । 
হইল স্তবর্ণময়ী তরণী তথ্ক্ষণে ॥ 
হইলেন গঙ্গ। পার শ্রীরাম লক্ষমণ। 
কত দুরে মিথিলা জিজ্মীষেন তখন ॥ 
'মুশি'ব্রলিলেন রাম চলহ সত্বর | 
৪১ 

এখন মিথিলা আছে তিন ক্রোশাস্তর ॥ 
পর হয়ে যান রাম সহিত লক্ষমণ। 

»কহিতে লাগিল দেখি মুনিপত্তীগণ ॥ 
দবাদশু বর্ষের রাম শিরে পঞ্চঝুঁটি | 
মারিবেন'রাক্ষুদ কেমনে তিন কোর্টি ॥ 
কোন, ভাগ্যবতী পুজ ধরিয়াছে গর্ভে । 
কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পুর্বে ॥ 
মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ। 
আশীষ করেন সবে হাতে দুর্ববাধান ॥ 
শ্রীরামেরে নিরখিয়! যত মুনিগণ। 
আনন্দলাঁগরে যত মগ্ন তপোধন ॥ 

সেদিন বঞ্চিয়া জ্রখে শীরাম লক্ষমণ। 
প্রাতঃকালে করেন নিবেদন ॥ 
যে কাঁধ্য করিতে আইলাম হুই ভাই। 
সেই কার্য অনুমতি. করহ গোসাঞ্রি ॥ 

পে সপ উট লাউ, এর সপ অনা ইজ ত স্প সপ ছিপ 

মুনিরা বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষমণ । 
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ত্রাক্মণ ॥ 

, আমরা যখন করি যজ্ঞ আংরম্ভণ। 
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কানন্দৰ ॥ " 
ন। পারি করিতে ক্রোধ আমর! ব্রাঙ্গণ | 

যদি ক্রেথি করি হয় ধর্ম উলগ্ঘন ॥ *" 
শ্রীরাম বলেন প্রভু করি নিবেদন | 
অনিলম্বে কর যজ্ঞক্রিয়া আরম্তণ ॥ 
শুনয়া রামের কথ! তপ্ুন্বী সবলে | 

। ঘ্রোলা কূশ লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থলে ॥ 
কেহ ব্যাত্রচর্ম্নে বৈমে কেহ কুশীসনে | 
বসিলেন পূর্ববসৃখ হইয়া আসনে ॥ 
ৃ বেদপাঠ করিতে লাগিলেন সকলে । 
। মন্ত্রের গ্রভাবেতে আপনি অগ্রি ভুলে ॥ 
৷ যজ্ঞের ঘতেক ধূম উড়য়ে আকাশে । 
দো থয়ে রাক্ষপগণ মনে মনে হাসে ॥ 

আমরা জীয়ন্তে খাকি মুবি যজ্ঞ করে । 
তিন কোটি নিশাচর সাঁজিয়া চলরে ॥ 
তিন কৌঁটি' লইয়া মারীচ নিশাচর | 
| সায়া আইল তাঁরা যজ্ঞের ভিতর ॥ 
৷ সক্কেতে শীরামেরে জানান মনিগণ। 
আসছে রাক্ষমগণ কর টা ॥ 

ঃ 
| শত 

দেখিলেন রথুবীর নিশীচরগণ 
[,পয়াছে বস্রমতী নু! যাঁয় ক ॥ 
আরা লক্ষমণ করে ধরি ধন্ুর্ববাণ। 

আকর্ণ পুরিয়া বাঁণ করেন সন্ধান ॥ 

পাঁদপ পাঁথর লয়ে আইল বিস্তর 
ভয়ঙ্কর কলেবর যত নিশাচর ॥ 

( কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর । 
তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর ॥ 
এক কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর £. 
অন্য কোটি আইল লইয়া ধূনুঃশর ॥ 
হীর! বাণ জীর। বাণ অতিখর্ধার | 

মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যাকুদাগ |. 
ক্ষুরূপা৷ রূপা বাণ পাশুপত আঁর। 

 রাক্ষন উপরে পড়ে বলি মার মার ॥ 



ঞ& 

এ] 

আর্দিকাও ৃ 

গলাতে নির্মিত মণি মাণিকের কাঠি । 
রামধাণে পড়িল রাক্ষন দুই কোটি ॥ 
শ্রীরামেরে আশীর্ববাদ করে মুনিগণ । 
সবৈ বলে জয়ী হউক জ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
ব্রাহ্মণের আশীষে'না হয় হেন নাই । * 
মার মীর করিয়। ফুঝেন দুই ভাই ॥ ' 
বরুণান্ত্র পাশ বারু বাণ কীঁলদনল ।* 
এড়িলেন বছ রম সমরে অষ্টল ॥ 
মারিলেন রাম 'গস্থুর্বব নামে শর । 
রামময় দেখিল সকল নিশার ॥ * 
আপন! আঁপনি সব কাটাকাটি করে। 
সকল দেবত! দেখি হয়ে অন্তযে ॥ 

শ্রীরাম করেন যুদ্ধ ক কাপা ইয়া" মাটী,। 

রামবাঁণে পড়িল রাক্ষদ তিন কোটি ॥ 
তিন কোটি পড়ে ষদি শের ভিতর । 
রামের উপরে মালে চোখ চোখ শর ॥. 
নিরন্তর বাণ মাজে মিশাচর 

সহিষুঠতা। কত্র করিবেণ ছই জন ॥ 
হইলেন জর্জরন্বাণেতে রথুরীর | 
শোণিত শোভিত অতি শ্যামল শধীর ॥ 
আশীর্বাদ করেন অর & চয়। 
হউক রামের জয় রকমে ফ়্ ॥. 
ব্রাহ্মণের আশীর্ঘদাদে বাড়িন খে ব এ 

মার২ করিষ। গেলেন রণস্থল ॥ 
আকুর্ণ পু্সিয়া বণ মারেন রা । * 
বরিষয়ে ব্রায় বেন মেঘ সব ॥ 
অদ্ধচন্্র বিশিখের কি ক হি কপ, 
তাহাতে*কাটের র।ম দুই পাঁশ্র নাথ! ॥ 
ছুই পাত্র পড়ে ঘদি রণের ভিতর । 
মারীচ রাঙ্কিল তবে তাড়কাকে কু ॥ 

কোম। গেল রাস কেখে। গেদ বা লঙ্বমণ 1 

তিন কোটি বাকল মারিল কেন জন ॥ 
শ্রীরামুবন্তরেন রে তাঁড়কচুহন্তা যেই । 
তি কেটি রুক্ষ মারিল রূণে সেই ॥ 
মারীচ শুনিয়া তাহ। কুপিলসঅন্তরে ॥. 
ঘন ঘন বাণ মাতে রামের উপরে ॥ 

চি 

লনগণ | 
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৭৩ 
এ স্পাতিসশি ঠ ৯ তপ৯, পাজি লী পিন পনপ্পসম্তশি সিল্ক 

রামের উপরে বাণ পড়িতেছে দানা | 
বৈশাখ মাসেতে যেন পড়য়ে চটি ॥ 
মহাবীর রামচন্দ্র না হন র। 

শরবৃষ্টি করেন ধেমন জলধর ॥ ' 
মারীচৈরে রক্ষা-করে ভাবি দেবগণ। 
মারা মারলে নহে মীতার হরণ ॥ 

শট 

| বজ্ববাণ বলি. রাম করিল, স্মরণ । 
| আসিয়া মে বজ্রবাণ দিল দরশন ॥ 
 শ্ীরামের ব্জবাণ,বজ্র সে হুড়ুকে। 

; ঘির্ধাত পড়িল ছুব্ট মারীচের বুকে 
বুকে ঝাঁণ বাঁজয়! নাটাই হেন ঘুরে। 
ডানাভাঙ্ষা,প।শী যেন উড়ে ধীরে ॥ . 
জমিতে ভ্রমিতে যায মাত্রীচ*“কাতর । 
মাত দিনে উন্তরিল লঙ্কার ভিতর |. 

বন ভাব খাইয়া মারীচ লঙ্কাঁবাসী ।" 
বিবেকে সংসার ত্যজি হইল সন্ন্যাসী ॥ 
কহে ঘ্দ মা রিতাঁম বুলকের ব।ণে। 
কে কারন দন্গ্যরন্তি কি করিত ধনে ॥ 
শিরে জট। ধরিরা বাকল পাঁরধান। 
শযনে সপনে করে রামমিয় ধ্যান ॥ 

বটরুক্ষ তলে তগ কৈল' আরুন 1, 
রম লিনা থার; চেত্র অন্তে নাহি মন ॥ 

। হেথ! নজ্ঞ ঘুণিস। করিল সমাধান । 

পপ পাস পপি পাশ আস পাও এ পপ পা সপ পপ পপ | ৭৯ 

আনা করেন বায়ে দিষ্লা ভুর্্বাধান ॥ 
বন্ত অবশেবে যে ঘলকুল ছিল ।, 
খাইতে সে সব ফল দুই তায়ে দিল ॥ 

সেরাত্তি সির রাম মণির আঙজমে 1 

প্রভাতে একজ হন মুনিথণ ক্রমে ॥ 

সভাতে বসিয়। যুক্তি করে সর্বজন । 
ৰ সানা হয হস্টুম পহে লাম নারায়ণ ॥ 

পপি শপ শী 

বিনি ব্ডেশ্বর ধজ্ রাখিলেন তিনি । 
দশন্রথ পশ্যঘদলে অপতীর্ণ ইনি ॥ 

। ঘাসের ভয়'কন্ কি কারণ আর। | 

| রয় ব্বার্থে হরি সয়ং অবচ্ঠার ॥ 

ফা 

রুরিদ্েন*এই:পণ জনক ভূপতি | 
রাস বিন! শাভাতে গ। হবে 

ঞ 

কৃতী ॥ 



৭৪ $ রামায়ণ । 
এ স্টিল ও অসি অপি পিসি আনিস জি পাসসিল 

পিপল ই পি ৯ পপর আলি সাত জি জা পাস প্টিপা  শজ ৩০৮ ০ শিপ আপ শত পলি ইটা স্থ্য সপ অপর সপ সিটি 

বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রথুবুর ূ  বিশ্বামিত্র লৈয়া যান জনকের থরে। 

, মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ন্বর | অনুব্রজে রামেরে লইল সাদরে ॥ 
করেছে প্রতিজ্ঞ এই জাঁনকীর পিত। 1 এ উল্লা'সত কহেন জনক নৃপবর । 
হত্রধনু, তাঁ্গিবে যে-তাঁকে দিবে সীতা ॥ আইল সীতার বর এত দিন থর ॥' 

কত শত ভূপাতি আইসে 'আর যায় । (কৌশিক বলৈন শুন শ্রীরাম লক্ষমণ। 

দেখিয়! হরের ধনু হারিয়! পলায় ॥*. 1 জন্কেরে প্রান করহ "দুইজন ॥ 

দেখলাম গে স জেমারে ধার«“বশবনি । গুরুবাক্য অনুর্পারে জীরাম লক্ষণ | 

, মনে বুঝি ধনুক করিব! ছুইথাঁন ॥ করিলেন আরাম রাজকে সম্ভাষণ ॥ 

ভীনাদ বলেন খাত কন যে এখন আলিঙ্গন দিলেন নর "দৌহাকারে | 
তাহা করি তর আজ্ঞ| লঙ্ঘে কোন জন ॥ । ভাসিজেন তখন আনন্দ" পারাবারে ॥ 

এ কথা কহেন যদি কৌশল্য।নন্দুন শ মহাযোগী জনক জানেন অভিপ্রায় । 
রা্মরে লইয়! বান সকল ব্রাহ্মণ ॥ | গেলো ছাড়িয়া হরি দেখি মিথিলায় ॥ 

হতে ধনু করি মাঁণ জীরাম* লক্ষণ | * ধুঙ্গটিন- ছুর্ভী় ধনু আছে সেইখানে | 

আগে পাছে" চলিলেন সকল আন্ষণ ॥ সভা সহ গেল সেই স্বয়ন্বর স্থানে ॥ 
বিশ্নি বনিল্নে ওনণর ঘবর | |] হেনকালে জনক বলেন কুতুহলে 

অঞ্জেতে পমন' কি জনকের ঘর ॥ সভ।য় বসিয়। কথা শুনেন সকলে ॥ 

এ কৃথ। শুনিয়। রাম বাঁলন ভাহ।রে। থে জশ শিবের, ধনু তাঙ্গিবারে পারে । 
শীত। গ্রামে কন্যা] আমি 'সম্পিব তারে ॥ আগে পিয়। বাতা দেহ জনক রাজানে ॥ 

বিশ্ব মিত্র দেখিয়। উঠিল সর্বাজন | 'এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন । 
ধনুকের স'মকটে কনেন গমন ॥ আইম বলি রা | দিল; বাসুতি আসন ॥ 

নি বাললেন শুন জনক রাজন । হেনশকালে সাঁতাদেবী সহ নখীগণ | 
তব থরে আইলেন ভীম লগনণ ॥ ৃ অটটানি [কাপরে উঠি করে নির।কষণ ॥ 
তাড়কারে,.মাতিলেন হেলায় যে জন। জনক 1 বলেন সখা করি নিবেদন | 
অহণ্যার করিণেন শাঁগবিমোচন ॥ কেন জন রাম বা লক্ষণ কোন জন ॥ 
টৈবর্তকে তারিলেন. সুকুপ। দর্শনে |. মাতারে দেখায় সখাগণ তৃলি হাত ।, 
তিন কোটি রক মিল যার বাণে ॥ দুর্বাদলশ্যাম এ রাম রঘুনাথ ॥, 
সেই রাম দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম 1 রামেরে দেখেয়। সাত! ভাঁবিলেন মনে | 
লঙ্গমণ ভাহ!র ভাই ছুই অনুপম ॥ পাছে, হে বিরিঞ্চি কর বঞ্চিত এণ্ধনে ॥ 
এ কথ! শাঁনয়। রাজ যাস ভাজন | | দেবণণে প্রার্থনা করেন মীতা মনে । 

ল মীতার বর আঁইল এখন" স্ব স্বাণী করি,দেই রাম কমললোডিনে ॥ 
আই ল সমস্ত লোক কিতে ইনি ূ 

[ 

শালির আসা ব্রাজিল 

পপ সপ 

পেস শি টিপা শাাাশী শী শী পিসী শাশিশিশীি 

শপ স্পট শকিপাসস্পা শি শি শীল তি শপ পো ক্ষী শশী তি শীত সপ র্্প-, ০ 

পেশ ৮? শট শশী? শি শীল ৩ শী সা পাশা ও 

বদ্ধুকর ধর্নুয়। ধ!ইল অন্ধভল ॥ 
টিন দেবগণেবু নিকটে 

'্ার্থনা | ২ 5, 
বে বলে দেখিব লক্ষণ জর রাম। 

মিথিলার সম লোক ছাড়ে গৃহকাম ॥ 
উভ করি বান্ধিয়াছে |শয়ে পঞ্চঝুঁটি | 
গলাতে শিশ্মিত মন মাণিকোর কপি | 

শি শপ ৪৮০ শা শাশিশ কত: গলি উচিত গার্থন! লগ টি তু 

£ এ$ ৬ 



আদিকা ৭৫ 
ভি ৪ পলি লাপিডানর পা সস সিজ লস লি 5 উপ শি পি ভাটি শা লা লতি ্ট তীছি শী 2৯ লা লাখ শা চি এ শী পেস পি পিসি লা পদ ১ তোঁছি তি লী লীন পি পাস শপ আটা পিল - পি পাপী উপ ০ রা সিস্ট পিসি স্লীশ 

যদি রাম গুণনিধি, স্বামী করি দেহ বিধি, | লক্ষণ বলেন শুন জ্যেষ্ঠ মভশয়া " 
*.. তবে হয় কামনা পুরণ ॥ ঘুচাঁগ ধনুক ধরি সবা রু বিস্ময় ॥ 
শুন দেব হুতীশম, আর শুন 'গজানন, | গ্লীরাম বলেন শুন গাধির নন্দন | 

শপ 

' শুনহ আমার পরিহার । আজ্ঞ। কর করিব কি ধনুক ধারণ-॥ 
ক্র বরুণ কাল, শুন সবে দিক্পালি, ! এত্তেঁক বলিয়া রাম সহাস্ত বদনে। 

হহাদের করহ শিশ্তার 1]. টু | ধ তু ব্১, ধরণ কবে দেএ পর্বজনে ॥ 

ধনুক তুপিয়া, রাম বলেন, লক্ষণে | 
ভাগি বৰ শিবেরধ ধনু ভয় হয় শনে 

.ধন্তাকে অপ্পিরা ওণ বলেন মুশিরে 1 
' তাছ। করি ধাঁ! আজ্ঞা কার্বা আমারে ॥ 

ক.ত্যার ণী ভগবতা, করকোড়ে করি ন্তি, 

পতি দেহ রান গুণমণি। 
ভুমি শিব জুগি ধাত$ সকল দেবের নাত, । 

বেদপাতা! হরের ঘওণী ॥ 
চণ্ড মুণ্ড'আদি বা বধিল। যে কত শত» | মুনি বলিলেন রাম দেখাও কৌতুক | 

দেবগণে করিল। শিল্তাষ |.  মনোরথ পুর্ণ কর ভাপিয়া ধনুক | 
তীনামেরে পতি দেহ, খুচাও মনের শৌহ»! আজ্ঞ পেয়ে রাম দিলে গ্ণে টান 

. রাম বিন। গতি নাহি থান ॥ | ঘড়, শব্দে ধনু হৈল,ছুইখান॥ 
কমঠকোর ধনু, শারাঘ কোমল তনু, কও য় সকল লোক ক হারাইল জ্ঞান। 

কেমণে তুলিবে শরাসন ভুবন সঘনে হুইল কম্পমান ॥ 
কত শত বারণণে ভা] পারল উত্তোলনে, | হ হইলেন জনক পতি হরঘিত | 

দারুণ.পিতার এই " পণ ॥ ": বাল্প বাছে মিথিলানগরে অগণিত ॥ 
সীতার এমন মনু” বুঝালেম দেবগণ, ! গলে বস্ঘ দিরা যাজ। অতি মমাদরে । 

আকাশে হইল দৈবাশী |, : নিমন্ত্রণ একেই রাকুরে "কয়ে ॥ 
শুণ গে জনক ত1? না হইও ছুঃণসুতা। | সন গণ রানে নি গেল ঘরে । 

[7 গান ॥ ূ ূ  হুসন্্রের ব্রা্ষণী কৌশল্যা নাম ধরে ॥ 
যুলের ধনুক গায় হেলা ভুলিয়! তায়» ; কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভা? যবতী 

ভাঙ্গিবেন পান | | মাম। বপিয়। যারে, ডাকেন শ্রীপতি ॥ 
দেবতাগণের কথা, কভু না হইবে, বু বাঃ মন্দ মুশির ঘরে রাশির রামেরে।, 

এই কাগবাদের [বন ॥ হার পেপেন-যে জনকের পুরে ॥ 
উনি সাতাবদেন। বন্দিলেন'মুশির চরণ | - 

সপ পা 

চি 

মুশি বলিলেন নাম এই মামি ই । 
বিবাহ করিরা ঘরে যাহ দুই ভাই ॥ 

ঘত২ রাজা আছে ভাঁবিল » অন্তরে । 

দেখিব কেমন শিশু ধনু করে ॥ 

বিএ হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ শ্রীরাম"কহেন প্রভু নিবেধি তোমারে 
ধনুক তোলহ রুম বলে র্বক্্ণ ॥. আশা ক্রোহে পায়ে চলে আলোগারশরে এ 

র্ 

শ্রীরাম কক হবপন্থক শপ হ ভীপাম ২1৯ ৩৯ 
রর । আনন্িত হইঃ রা বশোধন ॥ 
ল্রণ রশ সজলের শিবাছ 32 | 

ও । জনক বলেন প্রড় কারি 
পরশ্রণামে। শর আরামের |. 544 নন শিবেদন। 

, প্রাপ্ত হওন বিবর্স ! ৮৮7) মাতার এ্ধাহ সদ্য ২ চা শুভলন ॥ 

ধন্গছকের ঘর পাম গেলেন যখন । | ৬ কথা-শ শুনিয়া খান গারর নন্দম। 

ধনুক তোলহ'্রৰাম বলে সর্বজন ॥ | অমনি আউশ বথা রান লক্ষাণ ॥ 
] 

[ 
৷ ৩ 



আমারে বিবাহ দিতে ঘযর্দি আছে মন । 
হাড়ি  আনোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও একজ্জন 1 

এ চাঁর.ভাতাকে নই কন) দি 7ব প্রি। এতেক শুনিয়ী গিয়া গাধির নন্দন | 
হব ০ ১ ৰ ক হাত লে হবার নো ও ্ 27575 দা] রি চান ভাই বাহ কানন খানে তানি এ ৷ করিনেন উনকেলে পর্ধধ বিবরণ ॥ 

রি শু ৮ 

চারি.ভাই জন্ম ৬ [ছি এক দিনে । 

চু রামারণ | 

৫ রর ৰ & .. এ 
বস্থদিন আদিয়াছি তোমার মহিত। | ইহাতে বাধক আরে আছে ঘনিবর | 
বিলম্ব হইলেপির্তব হবেন চিত্তিত |, .! বিবাহ করিতে নারি পিতৃণ্নগোচর ॥ 

] 

4174 পি ৪ 2৬, 1০৮25 এ এ নার ০ ৮ এ হরি 2 

এহ বাক্য শএসাদল 21৮7 ০৩1 শপ! হাকেন বীজ ভাবে গদগর । 
্ ২3 রত নতি ৫ ১4 টি 1 শক স্পা 9 পর পাত ৬৮1টি জনিত আকাশ ভা।গঘ।] পড়ে কোশিকেন মণ্ডে॥ | বচন শশেখ আগ্গেচর এ মম্পদ ॥ 
2 হি ৪ সারা ও 84 

ঢদগত ভভযা খাস গেলেনগন | *। মশিংঝ।তাগেশ শুন জন্ক লাভ 
রি এ ডি ৯ র্ শা পপ সক | 04 | যা সি £ € 

ভন শো শকি£5 দেন দসশন ॥ | হানা ধদ নালদামে গাঙে ক জন ॥ 

ভানক ণলেন ভা কি শিনেদশ ৭ বাচা ব'দালেশ মনি বি শিবদন:1 
সা বং হন রন ভদ ৃ নী (হম ন্চে বাহণথে আবোধ্য। হুবন ॥ 

চারা যা জরা ররর ঢু ০ এ রা রেররানান 

খিশ্বামি এ বলনা শুসহ শব | «| এ বথাত শাশহা1 হাথ ভাবলেন মনে। 

রায়ের হণস্ছশহে বিবাহরিতে ॥ | ঘ৮ক.২গয়। বাই আযোধ্যান্থবনে ॥ 
০ 21721175--24- ঁ 4৩ নিত রানার রন গার 

কহিলেন বহব- চা ঠা থর । এই যশঠ আমার ঘুনিকে ভিই্বনে | 
ন্ 

থা রঃ পট পে 'বৃন্য। মমর্পিণ 1 জাভিক ভাবিয়া মান ফসিল গমন | 
[রন ঘরে রামচন্দ বিবাহ করিবে ॥ । সিলা্মে গ্রণম তঃ দিল" দঘুশন ॥ 
শশিন। ৬|বেন রাগ! বরি হেট মাথা ) সখা কল মুণি কি শুমি কৌতুক। 
স।তএবণা কগয সুই আর পাব বোবা ॥ । রাম নাকি ভপিয়াছে হরের ধনুক ॥ 
'এঞাতিক ভাবি সাজা বিস্ম বদন । আশি বলে কমনিবারে খাতায় কজন । 
এতাশন্দ পুরোহিত কহিছে তখন ॥ শিণধলু আপনি"ছউল হই খান ॥ 
কেন বাগে হইঘাছ বিচলিত মন । | শিশ্বাদি এ সিফা।শ্ুম পশ্চাৎ করিয়া । 
| রি ক্হ্য| হইবে ঘটশ ॥ । গঙ্গার কুলেভে মনি উভরেন থিম ॥ | 

০তাশান ন পট ভাই কৃশখবছ যশ | রর রণ জা হই] ৬লখ ও মুনিবর | 

৩৭7 দুই কন্* আছে রূপগুণধাম ॥ | অহল্য। যেগানে ছিল হইয়া প[খর ॥ 
€তোর্মা ছুহিত। ছুই পরম সুন্দ্রীণ রা জপোবন পশ্চাৎ করিয়। | 
ঢাণি ভয়ে সম কর কন্য। চুগি ॥ পবনের জন্মভুমি উভরেন গিয়। ॥ 
রা রাশের যে বাসনা হ হবে সেইমত। ০ 1 পণনেরে জ্বখাডুণি ৮৪ 2 

ন্প ক | সর্মাচারস্ | | তাড়কার বনে যাঁন কাছে সরযুর ॥ 

ৰ 

হারে দান ও £ গিয ূ 

ধির কো । । কাঁরলেন সরষুর * বীর সংস্পর্শন | 1. 
| 
ৃ 

টা ০ 

এ 

1) 3২ 

বাতা রান লন শ্রীরাগেন শোচ ॥ , | দুরেতে থাকিয়! দেখে অবোধ্যার জন ॥ 
শুন গম দেখি ইহায় খান | । আস যে মিরাজ রামু লম্ঘে গ্েল। 
চাপ ভারে চানি কন্ছ। দিবেক ভলক ॥ 1 এক। জনি ঝা পা রায় না নাহ 
মাধ বণিদেশ ড় ক নিবেদি । 2. এ বল্থি। কহিল শিয়। দশদুথ প্রতি 

| 

| 
| ল্রপাত মন জ্ঞান কলের ভূপতি ॥ সব তাই হেএ) মইদখরিণ বেখুশ 



শি পি পিল এত লা টিতে টিনটিন ভি পতি পট পি কচ 

কান্দিয়! বাহিরে ত আসি অজের নন্দন | 

রামে না দেখিয়। কহে কাতর বচন ॥ 

চস দিসি তি চ, শস্ি পচ পি ভিজিট তানি ৯৮ 

একা৷ যে আইলা মুনি রাম মোর কোথা ।, 
হইল গ্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা ॥ 
কোথা রাম কোথা বা লক্ষণ গুণশিধি। 

দরিদ্রেরে দিয়! নিধি হরিলেন (বিধি ॥ 
খজ্ঞ রক্ষ। হেত লয়ে গেলানিজবাস। 
ছলেতে করিল। মুনি মম' সর্বনাশ ॥ 
রাদ্চন বধের হেতু লইয়া কুমার । 
কে জানে বধিবা:মুনি পরাণ আমার ॥ 
বার্তা পেয়ে আইল রাজার ঘত রাণী । 
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকাঁরে বাঁধিনী ॥ 
কৌশল্যা স্থমিত্রা রাণী হাহাকার করে। 
প্রমাদ প.ড়ল আজি অযোধ্যানগরে ॥ 

অষ্ট বৎসরের রাঁম দশ নাহি পুরে । 
হেন রামে খাই কি বনে নিশাচরে ॥, 
আকুল হইল য়াজা অজের কুমার । 
বিশ্বামিত্র হীবিলেন একি চম্কার ॥ 

রাজাঁরে বুঝার যত পাত্রমি ব্রগণ | 
হেনকাঁলে আইলেন বশিষ্ঠ ব্রাঙ্মণ ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন কহ গাধির নন্দন 1 
রামের মঙ্গল শুম জুড়াক জাবন ॥ 
এই কথা শুনিয়া কহেন তপোধন । 
ভাঁল মন্দ না শুনিয়। কান্দ কি কারণ ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন মুনি কহ কি আশ্চর্য । 
রামে ন] দেখিয়া কার মন নহে ধৈর্য ॥ 

রাম ধ্যান রাঁম জ্ঞান রমি গে জীবন । 

রাম বিন! অন্ধকার অযোধ্যা ভূবন ॥ 
লেটি'য়ে পড়েন রাজা মুনি পদতলে । 
কোথাঁয়.লন্মণ কোথা রাম সদ। বলে ॥ 

বিপ্রামিত্র বলেন শুনহ যশোধন | 
পুত্রের বিক্রম কথা করহ. শ্রবণ ॥ 
তাঁড়কাঁকে মারিলেন কৌশল্যানন্দন | 
অহল্যকে করিলেন শাপে বিমোচন ॥ 
কৈবর্তকে কৃতার্থ করিলেন শ্রীরাম । 
র।ক্ষন মারিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥ 
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রসি! 

রামের নাঁমেতে করি মঙ্গল আচার ॥ 

লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সার্গ | 
চক্রবন্তী চলিলেন সৈন্য চতুরঙ্গে ॥ 

রায়বাগ পড়ে ভাট দেব বিপ্রগণ । 
মিথিলার এবে কিছু শুন বিবরণ ॥ 
দীতাঁরূপে লক্গনী দয় তথায় জন্মিল। 
'মথিলানগর ধনে পুর্ণিত,হইল ॥ 
ঘৃত ছুদ্ধে জনক করিল সরোবর । 

স্থানে স্থানে ভাগু(র করিল মনোহর ॥ 
চাল রাশি রাশি শ্ুমিষ্টা্ন কাড়ি কাড়ি । 
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাড়ি ॥ 
হেথ| সৈন্যগ্রণ লয়ে অজের নন্দন | 
সরযু নদার তীরে দিল! দরশন ॥ 

আকা ৭৭ 

জনক ক'ররাছিল ধন্ুঙঙ্গ পণ। " 
তাহাতে হারিয়! গেন্নু যত রাজগণ॥ . 
শহ্করের ধনুক করিয়! ছুইখান। 
লক্্মীরূপা কন্যা রাম পাইলেন দান ॥ 
চারি কন্য| দিবেক জনক চারি ভায়ে। - 

চল মহারাজ শীঘ্র ছুই গুজ লয়ে ॥ 
এ কথ! শুনিয়। রাজা আনন্দ বিহবলে। 
গ্রণতি করেন মুনির চরণকমলে ॥ 

অধোধ্যাতে,.তখন পড়িয়া গেল সাড়া । 
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাঁজে লক্ষ,লক্ষ ঘোড়া ॥ 

নানান্পে রথ সাঁজে অতি স্থুশোভন | 
ডাকিয়' আনিল রাজ ভরত শক্ত ॥ 
ত্বরা করি সবারে করিল নিমন্ত্রণ । 
অধোধ্যার লোক সব করিল সাজন ॥ 
আগ্রে রথে চড়িলেন যতেক ব্রাহ্গণ। 
চড়িলেন রথে রাজা সহ পুূজ্গণ ॥ 

বলেন কৌশল্যা দেবী স্থৃনগিত্রা দেবীরে | 
ন1 পাই হরিদ্রা দিতে রামের শরীরে ॥ 

বলেন দিদি কেন ভাব আর 

| সরষু নদীতে রাজা করি আন দান | 
মিষ্টান্ন ভোজন করে মিষ্ট জল পান ॥ 

তুরিতে সরধু নদী উত্তীর্ণ হইয়া: 

 তাঁড়কার বানেতে ওপ্রোধেশিলেন গিয়া ॥ 
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 কৌখিক বলেন.শুন' আজের _ [নন্দন । 

এই ননে ভাড়কা হুল নিপাতন ॥ 

শুনিঘ! বলেন রাজা অজের নন্দন । 

** তাড়কা দেখিব প্র 

ত়িকার মিকটে গেটলন দশরুথ | 
দেখেন পডয়। আছে আগুলিয়। পথ ॥, 

তাড়ক। দেখিয়। ব(দে। ভাবি লেন মনে। [ 

ইহারে বালক রাম মা'র 
তাড়কার বশ পাছা পশ্চ। 

পবশের ছন্মভূমি দেখিলে 
পবনের জন্মভূমি পশ্চাৎ ক 

ভূ তড়কা মন 

অহল্যণর আব শা নাত খভ রল পিয়। ॥ 
আঅহন্যার তাপোনণণ পশ্চাহ কারিয়। | 

গঙ্গ(তারে উপনাত হইলেন পির ॥ 

নৌকাতে 

ঃ বলেন মুশি 

যে কৈনর্ত র|মেরে পার করেছিল 
সে রাঙ্গার নাম শুনি ৪ সে [ইল ॥ 

| 

| 

লে কান কানা, ইশ পাল মত তনযখাগণ 

সিদ্ধা শস দর্শশ করেন যশোধন ॥ সির 
নাবেদণ কপি । 

1 

৩ দুর আছে আর্ ঢ্িথিঃ [শী ॥ 
বিধবা ব্ররলেশ এমহ মুপবরু। 
আছে আর ঠিশ ক্রোশ মিখনানগর ॥ 

খুনি পরা মবে বাগে মা পরনবাজ। 
কাহার রসে জন লইন্পেন লাল ॥ 

সিন্ধাশ্রথ দশরণ পন ক রয় 
মিথিলার সমিকটে দেখিলেন গিয়। ॥ 
আহলাদিত প্রজা সব আঁরু সেস্যগণ | * 
নানাগাতি অন্ধ খেলে বাদ্গায়*বাজন ॥ 

দুত গিয়া বার্ত। দিল জনক রাজারে। 
অন্টুব্রজে লও রাজা অঙ্গের ফ্রম প্ডে। 
রথ হেতে নামিলেন আঘোর্ধযার পতি। 
করিলেক জনক আদরে বভ প্রি টা 

জনক বলেন্, রাজ। রি কর য়া |, * 

তব চারি পু ঞ দেই চাঁরিটি তনয় ॥, 

দশরথ বলিলেশ শন হে জনক। * * 

সম্বন্ধ হ স্ ইল চি টুনি ্ বাপিক ॥ 
গু 
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উভম্নে'হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ। 

, বিদারহইরা রাজ! করেন গমন ॥ 
ূ সেই ঘরেবসি পিয়া আছেন রঘুবীর | 
র ০ ই ঘরে চশিলেন দশরথ ধার ॥ 

ূ পিতার শাদেশ "পেয়ে হইয়া! বাহির । 
৷ বন্দাঞলন পিতিপদ্দয়ু রথুবার ॥ 
৷ লক্গমণ তন্দলি গরিরা পিতার চরণ । 

্ *্রেসনে ॥ . ৰ র।মের চরণ বন্দে তরভ শঞনর ॥ 

গু বণূরুয়া | ৰ পা বন্দিল গিয়া ভরতত খন 

নগিয।॥ ১1 শক্রব আহিয়। বছন্দ সোঁদর লক্ষণ ॥ 
পির! ॥,, চার ভ্রাতা পরম্পরে করে আলিঙ্গন | 

| বুথে পৃনকিত র্ অজের শনাস ॥ 

। ঘাটেতৈ উতরে*কেছু উততরে ব! মাঠে 

' কেহ পাক ক।র খায় সরোবর ঘাটে ॥ 
রী উর বশিষ্ঠ » মুন জনকের ঘর । 

রাও 

। বশিঞ্পু দেখিরা রাজ। কনে জার | 

পদ্য অর্ঘ্য দিল জার বাসে আসন ॥ 
হা তে লাগিল রাজা জনক,তখন | 

সভা না ৭৮1২ লগ্র কর আিভকণ ॥ 

 বশিষ্ঠ সভার মধ্যে জ্যোতিস মেলেল। 

পুনপখলি, নব্টেতে বন্যা লগ হেল ॥ 

 ডাহাতে পিবাহ লধি হইলে ঘটন | 

স্তা পুষে (নঙ্ছেদ শা হয় কদাচন ॥ 

২ পণ করিন যে ফত বন্ধুজন। 

ৃ 
। সভ। করি বসেছেন জলকু নৃপবর ॥ 

- 

রত দে বিচ্ছেদ ন। হয় কালান্তরে। 
কেমনে, ম্গিবে তবে লঙ্কার ঈশ্বরে ॥ 
করহু মন্ত্রণ। এই বাঁপ সারোদ্ধার । 
লগ্ন জপ্ট রর গি্| শ্রীরাম সাতার ॥ 
টার তবে যাও শশধর। 
নৃত্য ক রগ? তুমি জনকেরশ্র ॥ 
তব শৃত্য:দেখিল্ভুলিবে সর্ববুজন। 
অতাত হইবে.তবে*কর্কট লগ্ন, ॥*" 
শু ভগ্ন করিয়া বশিষ্ঠ মুনিবর | 
বাঁডু। ন্ চি দি; লিন, 2ম ডুপুতি গোচর? 

দণে থাকি-যুভ করে যত দেবগণ ॥ 

যু 

হু 

রঙ 

€ 
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আনন্দিত হইলেন নজের নন্দন । 
আয়োজন করিলেন মব্ব আন্ভরণ ॥ 
ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভাঁরে ভারে কলা ।- 
ভারে ভারেশ্ক্ীর ঘৃত শর্কর! উজ্জ্বল! ॥ 
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ। 
অধিব[স করিবরে' চলেন ব্রাক্ষণ"॥ 
সভা! করি বসেছেন জনক ভু্গভি |" 
সেইখানে গেলেন বৃশিষ্ঠ মহামতি ॥ . 
দ্রব্যের যতেক ভা এডিলেক গর! | 

বসেন বশ্বষ্ঠ কুশ 'আসন পাঁতিয়া। 
'ঘট সংস্থ'পন করে যেমন বিধ!ন | 

উপরেতে আব্রশীথ! নীচে দুর্বনাধান ॥" 
বেদপব ন কান্নতে লা? গলেন' পাঙ্গণ | 
সাতার আনিল দিয়া নানা আভরণ ॥ 
বসিলেন সীতাদেবা স্বর্ণের পাঁটে। 
৯ দিল গন্ধ ন্দীতার ললাঁটে ॥ 
চারি জনের অধিকীস+করিল, তখন । 
বস্ত্র পরাইল আর নানা! আভরণ 4, 
জনথার। দিয়া কন্! লইলেক ঘরে । 
জনক ভূপতি সর্ব দ্রব্য ব্যয় করে ॥ 
অ'ধবাসের "দ্রব্য লইয়া চলিল ত্রান্ধাণে | 
জরীরামের অধিবাপ করে সর্ক জনে ॥, 
বশিষ্ঠ কহেন দশরাথে সন্দোধিয়া । 
চারি তনমেন কর জবিবাস ক্রিখা ॥ 

রাজা,.বলে শুনহ বশিষ্ট তপোবন | 
অবজ্ঞেপকতী এই চারিটি শনান ॥ 
কী্কণ্ম করিলেন চারিটি নলগানে ।* 
আর যঞ্জেপবীত হইল চারি জক্ষে ॥ 
রামচন্দ্র বপিলেন বাপের শিকটে । 
চন্দন দিলেন চারি পুজের ললাপ্টে 4 
চাঁত্ির্জনের অধিবাস কারল রাজন । 

বসন পরায়ে দিল নানা আভরণণ। 
নান্দীমুখ কল্িলেন যেমন বিধান । 
নান্দামুখ উপলক্ষে কত্বিলেন দীন ॥ 
(৭. লহ আর যত দা্গী লৈর]। 

আনন্দ কুলে লক্ষে রাসকে দেখিয়া ॥ 
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ইরিদ্রো নাখায চারি বরে কৃতুহলে | 
আঙ্গেতে প্ঠালি দিল সাথরা সকলে ॥ 
তোল! জলে ত্রান করাইল চারি বরে। 
মঙ্গলুদূত। বান্ধি দিল তাহাদের বরে ॥ 

। মঙ্গল করিয়া বসিলেন চারিজন । 
দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন ॥ 
বাঁন্ধিল অপুক্ৰ পাগ মস্ত মগ্ডলে। 
মনোহর মুক্তাহীর শোভে বক্ষঃস্থলে ॥ 
অঞ্গুলে অঙ্গুরী করে অঙগদ বলয় | 
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল শোভে অতিশয় ॥ 
দিব্য বস্ত্র পরিধান ভাই চারিজন । 
অপরে অঙ্গেতে দিল.নানা আভরণ ॥ 

টং বিবাহ*করে চতুর্দোলোপরে | 

জাইতে চতুর্দোল কহে নৃপবরে ॥ 
সি সে রূপস। 
উপরে তুলিয়। দিল বর্ণ কলস ॥ 
চারিদিকে দিল নানী স্বর্ণের ধারা । 
বশমল করে গজমুক্তার ঝার। ॥ 

গঙ্গাজলি চামর দিলেন ঠাই ঠাই । 
চতাদদাল সাজাইল.ক্জে আর নাই, | 
আপনার স্রসাজ.করেন দশরথ | * 
দিনা পা ধগড এনে সত ॥ 

1 হত বৃহাহশন | 

| 1 মানন অন্তর | 

5, বানান পড়ে শজে নটগণ । 
বানা বাজায় কহ সাযাঘ গণন ॥ 
দাতা! দদছ বাজ বেখ।লিশ বাজনা । 

শু, £1 রর 

ঢচতুদ্দোলে আরোহণ করে চারজন] ॥ 
ঢাক টোপ বাটি তৈছে ডন্ষ কোটি কোটি 
চারদিকে উঠিল বাণার ছটছটি ॥ 

2 বাঁজাইডছে যোড়া২ খানি । : 
বশী ঘত বাজে নিয়ম না জ্বশি ॥ 

পাইক যার সে খাঁ়ার টকিমিকি। 
শত, অশ্বারো হাঁ কত বা ধানুকী ॥ 
নৃষ্ বরিছেন জনক সভায় । 

দ্শরখ গেলেন তথার়্ ॥ 

ত ঠাঁঞি 

2 বট ০4 রি 

হ পু ৬9) 91 



ও এ. 

ডিলিট শাসন সি আস পা 

তারে অনুং ব্রজিয়া সে লয়েন্জ জনক |" 
. দ্বারে ঠেলা? ঠলি [করে উভয় কটকু ॥ . 
প্রথমেতে, উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি। 
ঠেলাঠেলি হইতে হুইল গালাগাপি ॥ 
চন্দ্র নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্বজন ।* 
তাহে মগ্ন কোখু লগ্র কে করে গণন ॥ 
আগে আইলেন রাম গশ্চাতে লক্ষণ । 

' শতানন্দ বলে কন্য| কর হ্মর্পণ ॥ 
ভাল মন্দ কেহ কারো না.শুনে বচন 

অতীত হইল 'লগ্ন সবে বিস্মরণ ॥ 
লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্থলে । 
চারি ভাই বৈসে ছাঁয়া মণ্ডপের তলে ॥ 

' প্রণাম করেন সবে সকল ত্রাক্গষণে | * 
ব্রণ করিল রামে ব্সন চন্দনে ॥ 
নারাগণ করিলেক বরণ বিধান । 
পায়ে দধি দিলেন মাথায় দুর্ববাধান ॥ 
বরণ করিয়া গেল ফত'সখাগণ । 
ভুই পুরোহিত করে কথোপকথন ॥ 
শতানন্দ বলেন বৃশিষ্ঠ মহাশয় । 
সুর্যবশ কি, প্রকার দেহ পরিচয় ॥ 

বশিষ্ঠ খলেন মুনি হাবে রোঝাবৰি | 
কহ দেখি ভুমি চক্রবংশের কুলছি ॥ 
শতানন্দ ঘুনি বলে মভার ভিতর । 

« শুন চজ্সব"শের বিস্তার মনিবর ॥ 
দেবানরে মন্থন করিল সন্ধু শার। 

তাহে লক্ষমী.জপন্মাতা-হুইল ব'হির ॥ 
সাগর মথনেতে জন্মিলশশধর | * 
চন্দ্র নাম হইল তীহার মামোহ্রু '॥ 
হইল চন্দ্রের পু বুধ চা | 
পুরুরব। নামে তার হইল সন্তাঈ॥ 
পুরুকৃষ্ণ নামে হৈল তীহার কুমার । 
শতাবর্ত নামে পুল্র বিদিত সণসাত ॥. 
'আধ্যাবর্ত নামে 'হৈল ভীঙ্বার তয় । 
মেপদী নামৈতে তার পুভ্ত মহাশিয়॥ 
বাণ নামে পুঁজ হল জানে সর্বজন | 

রেত নীমে তার পুত অতি বচন ॥ 

রি 
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রামায। ূ 
পোপ এপি সি পতি শি ৫৯টি পি ও পিসি পাস লা 

ধ্রুব নামে তার পুত্র বিদিত ভূতলে রী 
স্বর্গ নামে পুক্র তার সর্বলোকে বলে ॥ 

“ পুত্র স্বর্গ রাজার সে সব্র্ব নামধর । 
ূ ২০ তীর পুত্র মনোহর ॥ 

ূ নিগি নামে তার রা তুঁলন। অমরে ॥ 
| নিমির্ কীর্তিতে ব্যাপ্ত মুকল সংসার । 
 মিথে নামে তীহার হইল যে কুমার ॥ 
সকলে মিলিয়া তার মখিল শরীর । 
তাহাতে জন্মিল পুক্র মিথি নামে বীর ॥ 
মেই বসাইল এই মিথিলানগর | 
জনক কুশধ্বজ হৈল তাহার কোওর ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন শুনিলাম বিবরণ । 
আমি কথ! কহি তবে তাহে দেহ মন ॥ 
আঁদি পুরুষের নাম হৈল নিরঞ্জন | 
বন্ধ! বিঞুঃ মহেশ্বর পুজ্র তিন জন ॥ 
তিন পুজ্র হইল তনগী। এক জানি । £ 
সকলে তাহার নাম রাখিল:কন্দিনা ॥ 
জরৎকারু মুশিপুজ নারদ বীণাপাণি। 
তাহাকে বিবাহ দিল কন্দিনী ভগিনী । 

সবে গীত গায় নাঁরদ.বাঁজায় বেণু। 
তাহাতে জন্মিল কন্যা নাম তাঁর ভানু ॥ 
তাহাকে বিবাহ দিল ঘামদগর্য বরে । 
এক অগশে নারায়ণ জন্মিল তার ঘরে ॥ 

ব্রক্মার কাছেতে তাঁর পড়িলেক বাচ। 
তাহাতে জন্মিল পুক্র নামেতে-মরীচ ॥ 
মরীচির পুজ্জ হৈল নামেতে কশ্ঠযপ | 
তাহ্ধর তনয় সৃ্ধ্য গ্রচণ্ড প্রতাপ ॥ 

সূর্যের হইল পুক্র মন্থু নাম তীর । 
মনু মমিতে সর্ব ব্যাপিল অং সার। 
মন্ধর হইল, পৃক্র ভুযেণ নামেতে |; 
প্রযেণ তাহার পুত্র বিদিত'জগতে ॥ 
প্রষেণের পুক্র ঘুবনাশ নাল ধরে! 
রাজ হয় যুবুনাশ্ব' অযৌধ্যাটনগরে | 
যুধুনাশ্ব রাঁজীঁরু কহিব কিবা কথা । 
তাহার জন্মিল পুক্র নষ্মযে মীন্ধা তা ॥ 
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মান্ধাতার পুক্র হৈল মুচকুন্দ নাম। . 
গুণধাম ধুন্ধুমার় তার পুজ্র নাম ॥ 
তাহার হইল পুপ্্র ইল! নাম ধরে । 
তার পুক্র শতাবর্ত অযোধ্যানগরে ॥ 
আর্ধ্যাবর্ত নামে তার হইল নন্দন | 
ভরত তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ * 
ভগ্নত রাজার আর কি কর্ব আখ্যান”। 
ধার নামে পৃথিবীতে ভারত' পুরাণ ॥. 
তার পুভ্র হুইল ইন্ষ্ীকু নরপতি | 
বশিষ্ঠ পুরোধা ধান স্থমন্ত্র সারথি ॥ 
তাঁহার ভূধর নামে হইল নন্দন । 
খাঁগুড নামে তার পুক্র অযোধ্যাভূণ ॥ " 

হইল খাঁণ্ডের বেটা দণ্ড নাম'ধরে " 
সে প্রজার কামিনীকে বলাঁৎকার করে ॥ 
তার পুত্র হইল হারীত নাম ধরে । 
হরিবীজ তার পুক্র বিদিত সংসারে ॥ . 
হরিবীজে রাজ! করে পরম আনন্দ । * 
তাহার হইল পুক্র নাম হরিশ্চুন্দ,॥, 
ধার দান লইলেন গাঁধির নন্দন । 
বিকাইয়৷ আপনি যে শুধিল কাঞ্চন ॥ 
হরিশ্চন্দ্র রাঁজ্য করে পুরণ অভিলাষ | 
তাহার হইল পুক্র*্নীমে রুহিদাঁন ॥. 
সে রু'হদাঁসের পু নাম মৃত্যুঞ্জয় ৷ 
ত্রিশঙ্কু তাহাঁর পুজ্র যিনি তপোময় ॥ 
তার পুত্র রুক্সাঙ্গদ অযোধ্যা নিবাসী? 
দ্বাদশ বৎসর কালে করে একাদশী ॥ 
রুল্সাঙ্গদ জম্মাইল ধর্াদ তনয় ৮" 
তার পুক্র হইল মরুৎ মহশিয় ॥ ,. 
অনরণ্য তার বেটা জানে সর্বজন । 

* তাহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রারণ॥ " 
তাহার হইল পুক্র বাহু নৃপবর | 
শিবভক্ত নাম তাঁর হইল সাগরএ 
অসমঞ্জ নামে তার হুইল নুন্দন। ূ 
তার বেটা'অং শুমান ধর্্পরায়ণ ॥ 
ংশুমান রাজা রাজ্য করিয়া 'কৌতুকে। 

মরিলেন তার বংশ,আর নাহি থাকে ॥ 
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ভগীরথ তাঁর বেটা অযোধ্যানগরে 1 
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব' ঠ্দত্য নরে,॥ " 
বিতপত নামে তার হইল নন্দ । 
বিকর্ণ তাহার পুত্র অযোধ্যভূষণ ॥ 
তাহার হইল বেটা অমর্ষি রাজন |. 
দিলীপ তাহার বেটা জানে সর্বজন ॥ 

দিলীপের স্থন্ত রঘু বড় বলবান। 
রঘুবংশ বলি ধাঁর বংশের আখ্যান ॥ 
নঘুর তনয় আগ পিতার সমান । 
তাঁর পুজ্র দশরথ দেখ বিদ্যমান ॥ 
দশরথ "রাজ! শৌর্য্যবীর্ধ্য গুণধাঁম | 
তার জ্যেষ্ঠ পুক্র এই ধার্শিক ও প্রারাম ॥ 
এনতক বশিষ্ঠ' মুনি বলিল সবাঁকে । 
শও[ন শতানন্দ মুনি হাত দিল নাকে 1 
গলে বন্ত্র দিয়া বলে জনক রাজন । 
তব পুরে কন্যা দিয়া লইনু শরণ ॥ 
দশরথ বলিলেন জনক'রাজারে | 
শরণ লইনু দিয়া এ চারি কুমারে ॥ 
ছুই রাঁজা উঠি তবে কৈল সম্তীযণ। 
কন্যা আন আন বলে যত তি বন্ধুগণ ॥.. 
হেন বেশ ভূষণ করায় সনীগণ | 

যাহাতে মোহিত হস্গ শ্রীরামের মন ॥ 
সখী দেয় সীতার মস্তকে আমলকী ।' 
তোলা জলে স্নান ক্ষরাইল চন্দ্রামুখী ॥ 
চিরুণীতে কেশ আচড়িয়: স্ীগণ | * 
চুল বাদ্ধি পরাইল অঙ্গে আভরণ ॥" 
কপাল্পে তিলক অরে 'নিম্মল সিন্দুর | 
বালসূর্ধ্য লূম ভেজ দেখিতে প্রহর ॥ 
নাকেতে বেসর দিল মুক্তা সহকারে । 
পাটের পড়া দিল সকল শরীরে ॥ 
চঞ্চল নয়নে কিবা কম্বলের প্রেখ! | 
কামের কামান যেন গুণে যায় জদখা ॥. 

গলায় ভাহাঁর দ্বিল হার রিলিমিলি ॥ 
বুকে প্বরহিয়! দিল সোণার কচাঁপ ॥ - 
উপর হাতেতে দিল তাড় ব্বর্ণময়। 

; বর্ণের কর্ণফুলে শোে কর্ণ & 
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ছুই বাহু শঙ্কেন্ডে শৌভিল, বিলক্ষণ 1 আুতকীন্তি সহিত আছেন শক্রত্ন। 
শত্যের উপরে সাঁজে সোণার কষ্কণ ॥ . : এই রূপে বাঁসর বঞ্চিল চারি জন॥ " 
বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর | সানন্দ হইল সব মিথিলা ভুবন । 

রামকে দেখিতে যায় যত নার গণ ॥ 
পরিহ।স করে সবে রামের সহিত | 
তুমি ঘে ঙ্গানকী.পতি এ নহে উচিত ॥ 
এই কথ| রামু হে তোমাকে কহি ভাল । 
সীত। বড় স্রন্দরা তুমি হে বড় কাল ॥ 

ছুই পায়ে দিল তার্ বাজন নূপুর ॥ 
শ্ববর্ণ আসনে বসিলেন জূপবতী | 
চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বারী ॥ 
চারি ভগিনাতে বেশ করে বিলক্ষণ | 
“তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দান ॥ 
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পুগ্পাঞ্জলি দিয়া তবে নমস্কার করে। . | হাংসিয়৷ বলেন রাম সবার গোম্ন। 
প্রদক্ষিণ সাতবার করিল রাশেরে ॥ ' | স্বন্দরীর, সহবাঞ্ন হইব সুন্দর ॥ 
অন্তঃপট ঘুচাইল যত্ত বন্ধুগণ | . পরিহাস করিবে কি হারাইল জ্ঞান । 
সাত রামে পরম্প্র হেল দরশন ॥ হ্বীরামের চরণে মজায় মনঃ প্রাণ ॥ 
জলধারা দিয়া্তার। কন্যা নিল পরে । যেখ।নে,বসিয়। আছে অনুজ লক্ষ্মণ । 

শোোয়াইল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥ সেখানে চলিয়া যায় যত সখীগণ ॥ 
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখাগণ। 1 অগ্রজ যেমন তাঁর অনুজ তেমন । 
আসিয়া করুন রাম যষ্ঠীর পুজন ॥ ভুলিল রামেরে তারা হেরিয়া লক্ষ্মণ ॥ 
হতে ধরি আনাইল র/মেরে তখন। এইকপে চারি স্থানে করি দরশন । 
সীতার হাত ধরি তোল বলে বন্ধজন ॥ ল কামিনীগণ সফ্ল'নয়ুন ॥ 
তখন ভাবেন মনে সীতা! ঠাকুরাণী। ভাই তুল্য চারি লইয় সুন্দরী । 
পায়ে হাত দেন. পাছে রাম গুণমণি ॥ রে স্থখে কৌতুকে বঞ্চেন বিভাবরী ॥ 
করিলেন সীতা বাঁম হস্ত শঙ্বধরনি | এপ্রভ।তা হইল রাত্রি উদিত তপন । 
হাতে ধরি সাঁতারে তে (লেন রথুমণি ॥ সভা করি বলিলেন বত রন্ধুগণ ॥ 

অ্লীলোকের। পরিহাস করে ছল পায়ে । ূ বাঞ্গিল আনন্দনাছ্য জনকভুবনে | 

কেহ বলে হাতে ধরে (কেহ বলে পায়ে ॥ | বিপায় মানেন গিয়া বতরিষ্ঠ আক্ষণে ॥ 
পূর্বাপর বর কন্ঠ] আ্বুইল ছুই জনে । 1 জনক নলেন অতি হৃইয়! কাতর । 
রোহিশীন সহ চক্র যেমন গগণে। ূ রাম পাতা রাখি যাঁও একটা বৎসর ॥ 
কণ্ঠাদান করে রাজ! বিবিধ প্রকারে 1 (হা [সিয়! বলুন তবে অজের নন্দন | 
পঞ্চ হরীতিকী দিয়া পরিহীরু করে.॥ ূ শরীর*লইয় 1 যাঁব রাখিরা জীবন ॥ 
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বহু দাঁস দাসী রাজ! দিল কন্তা বরে । বলেন জনক রাজা শুন হে রাজন । 
জলধারা দিয়া কণ্যা-বর লইল ঘহ্র ॥ সকলে"অন্লারঘরে করিবে ভোঙন ॥ 
রাজর।ণী শ্রিয়। পরে করিল রন্ধন । ডান ভাল বলিয়। দিলেন অনুমতি | .. 
কন্যা বর ছুই, জনে করিল ভোঁছন*॥ আয়োজন করিলেন জনক ভূপতি ॥ 
স্মঙ্জায় বাসর ঘর যত রা |. * . রাজা রাণী ঘরে গিয়া দেখেন রন্ধন | 
রা. সীতা 'তহাতে বঞ্চেন ছুইজন ॥ সুক্ষ অন সহ অরি.পঞ্চাশ ব্যঞ্জন-॥- 
উন্মিলা সহিত.তথা রহেন লক্ষণ, * | স্নান করি আনিয়া সকল প্রজীগণ । 
মীগুবীর সহিত ভরত-বিচক্ষণ ॥ আনন্দিত হৈয়া সবে করেন ভোজন ॥ 



আদিকাশ্ত। 

ভোঁজন করেন রাম পরম হরিষে। 
দধি হুপ্ধ দিল রাজা ভোজনাঁবশেষে ॥ 
সৃতৃপ্ত হইয়া সবে করে আচমন । 
কপূর তীন্ুল করে মুখের শোঁধন ॥ 
সে রাত্রি থাকেন রীম তথ! পুর্ববু। 
প্রাতঃকালে বিদায় মাগেন দশরঞ ॥ 
রাম সীতা চতুর্দো[লে করি আরেহিণ | 
দীন দ্বিজ নী করেন বিতরণ ॥ 
দিব্য বস্ত্র প্বিধান মাথায় টোপর। 
দুর্ববাদলশ্যীম রাম হাতে ধনুঃশর ॥ 
পরে তিন ভ্রাতা চাঁপিলেন চতুর্দোলে । 

পরম আনন্দে রাজা অধোর্যায় চলে ॥ 

দেবরথে চড়িলেন বশিষ্ঠ ব্রাঙ্গণ |. 
কিন্তু চতুদ্দিকে রাজা দেখে অলক্ষণ ॥ 
রাজ। বলিলেন শুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ । 
চার'দকে দেখি কেন এত অলন্ষণ ॥ 
কি:জানি কেমন হ্থাকে বিপদ.ঘটন । *: 
বশিষ্ঠ বলেন শুন 'অজের নন্দন ॥. 
চারদিকে চারি পুজ দেখ বিদ্যমান । 
কে করিতে পারে তব অশুভ বিবাঁন ॥ 
বাজনার মহাঁশব্দ উঠিল আকাশ । 
পরশুরামের চিত্তে*লাগিল"তরাম ॥ , 
মিথিলীতে শুনি কেন বাছের বাঁজন । 

সীতাকে বিবাহ কনে বুঝি কোন জন ॥ 
মনে মনে যুক্তি করে সেথ। মুনির ? 
ওথা রাজ [বিদায় করেন কন্যা বর ॥ 
লক্ষ লক্ষ চুন্ব দিয়। বদনকমলে &' 
জাঁনকারে জনক করিয়া কোলে বলে | 
করিলাম বহু ছুঃখে তোমাকে পালন ॥ 
বারেক মিথিল! বসি করিহ স্মরণ. * 
শ্বশুরু 'শ্বাশুড়ী, প্রতি রাখিহ স্মৃতি | * 
রাগ দ্বেষ অসুয়) না কর কার "প্রতি ॥ 
সখ দুঃখ না৷ ভাবিও যে আছে কপালে । 
স্বামুসেধা' সতী না ছাড়িহ' কোনকালে। 
বিয়ারী বন্থুরী সব আসিয়া তখন। 
গলায় ধ।রয়া সব যুড়িল ক্রন্দন ॥ 
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আমা সবা এড়িয়। কি চলিল জানকি |" 
আর কি হইবে দেখা সীতী! চন্দ্রমুখি ॥ 
রাম সীতা বিদায় করিলেন জনক । | 
[৮৮ দিলেন ধন সহ সঙ্খ্যক ॥. 

' হেনর্কালে জামদগ্ন্য হাতেতে কুঠার ূ 
রহ রহ বলিয়! ডাকিছে বার বার ॥ 

খড়গ চর্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত। 
ভীমবেশে ভার্গকহইল উপস্থিত ॥ 
মৃহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুশির | 

*  দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর ॥ 
এক হাক্ত ধরি রামে উতরে লক্ষণে ॥ 
মুনির চরণে রাঁজা দিল ৫সইক্ষানণেণ।  - 

' | মুনি বলে দশরথ বলি হে" তেঁমারে | 
ধনুক ভাঙ্গিল কেবা জনকের ঘরে ॥ , 
দশরথ কহেন আমার পুজ:রাম | 
গণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধন্বখান ॥ 
মহাকোপে ভুশিয়া ধলেন ভূঙুরাম। 

"মম সম করি রাখিয়া পুজ নাম ॥ 
আঁমিত.পরশুন্।ম.বিদিত ভূতলে । 
হেন জন আছে কে,যে প্লীমনায় বলে ॥ 
এ কথা! শুনিয়া রাম 'বলেন বচন 1-", 
ূ দোন ক্ম].কর গ্রহ তপন্বী ব্রাদ্ধণ ॥ 
বলেন পরশুনাঁন আর্জ নয়ন । 

তুচ্ছ জ্ঞান কর দেস্ি তপস্থী ব্রাঙ্গণ ॥ 
নিঃ্ষত্রিয় ভূমি করি তিন সাত বার | 

নদী বহাইল আমার কুঠার ॥" 
সমস্ত পৃথিবী করি কশ্যপেরে দাঁন ।* 
তপস্থী ত্রাঙ্মণ বলি কর অপমান ॥ 
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই । 
তাহাকে ঞ্রবিয়া তার প্রতিক্ল দেই ॥ 
ভূপাত বলেন-্ভ়্ে কম্পিত শরঈর | 
রর অপরাধ ক্ষম মহাবার | 
রঙগনধা কহেন শন হমিত্রকুমার,। 

কথায় এক ফল কর বীরের আটার ॥. 
ক্ষ।ত্রয় বিশাশ তুমি করেছ যখন | 

| তখন না সন্মেছিল শ্রীরাম লক্গমণ ॥ 

ববেকও 
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এন্তেক বলল যদি স্মিব্রা৷ ননান।' 
কুপিত পরশুরাঘ কহেন বচন | 
জ্রীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়। যে দেখাইল! গুণ । 
আমার ধনুকে রাম দেহ দেখি গুণ ॥ 
এতেক কহিয়াধনু দিলেন তখন | 
 ভানকী ভাবেন নগ্র করিয়া বদন ॥ 
একবার ধনুক 'ভাঙ্গিয়া অকম্মাৎ। 
করিলেন আমারে বিবাহ রথুনাথ ॥ 

 আরবার ধনুক আনিল ভূগুমুনি | 
না জানি হইবে মোর কতেক.সতিনী ॥& " 

ধনুখান ভূৃগুরাম দিল বড় দাপে 
মরেত মরুক রাম ধনুকের চাপে ॥ 

. ধনুক দেখিয়] অতি প্রসন্ন স্তরে । 

'পাঁতালে বাস্থকী কাপে স্বর্গে দেবগ্রণ ॥ 

হাঁসয়া ধরেন রাম ধনু বামকরে ॥ 

শ্রীরাম বলেন হে লক্ষণ ধনুর্ধর। 
এ ধনুকের গরিমা। করেন মুনিবর ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন ওহে বীরবর | 
ধনু যদি দিলে তবে দেহ এক শর ॥ 
'মৃবু'দ্ধ পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল। 
তখন রামের হাতে শর যোগাইল ॥ 
যেই ও হারামের হাতে-শুনি শর দিল। 
অ(পনার তেজ রাম সকল হরিল। 

আপনার তেজ রাম লইল যখন । 
হইল মুশির পুক্র সামান্য ত্রাহ্মণ ॥ 
ভীরাম বলেন শুন, মুনির মন্দন। 
ধন্ুকেতে গুণ দ্রিবীকসের কারণ ॥ ' 
তোমার ধন্ুকে যদি গণ দিতে পারি । 
তোমার ধনুক বাণে তোমারে সংহারি ॥ 

লন্মণেরে জিজ্ঞাস। করেন রাম 'শেষে। 
ধন্ুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন গুন জ্যেষ্ঠ মহাশয়। 
ধনুকেতে গুণ দিয়া দূর কর ভয়এ। 
এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়। কৌতুকে। 
ধনু নোাইয়া গুণ দিলেন ধনুকে ॥ 
ধূনুক টঙ্কার.গিয়! উঠিল গগণ |. 

রামায়ণ 

গাঁতালে বান্থকী বলে দেব রঘুবীর | 
ধন্ুখাঁন তোল মোর বুক হোক স্থির ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন শুন অগ্রজণভ্রীর(ম | 
ধনুখান তোল যে বাস্ত্কী প্রয় ত্রাণ ॥ 

এই কথা গুনিয়া হাসিয়া! রঘুনাথ । 
তু তুলিলেন মেই ধনু সকাঁর সাক্ষাৎ ॥ 
শ্রীরাম বলেন গুন মুনির নন্দন । 
তোমারে ন॥মারি ব্রন্ধবধের কারণ । 
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে বেষন। 
স্বর্গ রৌধ কন্দি কিম্বা! প্াতালভুবন ॥ 

৷ যে আজ্ঞ! বলিয়া বলে মুশির নন্দন | 
 চিনিলাম তোমারে যে ভূমি নারায়ণ ॥ 

ধন্মদার] ব্বর্গ'পায় নাহি হয আন । 
স্বর্গপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান ॥ 
এক শর মারিলেন না করিয়া ক্রোধ । 
পরশুরামের করে স্বর্পথ রোধ ॥ 
শুরামেরে স্তৃতি করে ভীপরশুরাম | 

ূ 
1 তপস্তা করিতে মুনি যাঁন নিত্যধাম ॥ 
দশরথ পাইলেন যেন হারাধন | 
আনন্দিত তেমতি হইল তার মন ॥ 
পুজ পুক্র বলিয়া করেন রাঁমে কোলে । 

লক্ষ লক্ষ চুন্ব দেন বদনকমলে ॥ 
ভূপতি বলেন শুন বশি্ঠ ব্রাঙ্গণ। 
বাঁজনায় আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ 
চতুর্দোলে শ্রীরাম রূরেন অরোহণ। 

| অযোধ্যায় জ্রুততর করেন গমন ॥ 

রশন | 
প্রণাম করেন সবে মুনির চরণ ॥ 
মুনিপত্রী আইল শ্রীরামে দেখিরারে | 
রাম সীতা দেখে তীরা হরিষ অস্তরে ॥ 
| ইহার জননী ধন্তা৷ ধন্য এর পিতা । . 
যেমন গুণের'রাম তেমনি এ সীতা ॥ 
তথা হতে চলিলেন পরম হরিষে | 

স্তরিল গিয়া সরে আপনীর দেশে ॥ 
অযোধ্যার ধে শোভা তা৷ বার্ণতে না পারি 
আনন্দ দাগরে মগ্ন বাল বৃদ্ধ নারী ॥ 



নানা বর্ণ গতাকা উড়িছে নানা হলে 
উপরে টাদয়া শোভে গগণমণ্ডলে ॥ 

কুলবধ্ আর যত প্রজার কুমারী । 
ঘ্বতৈর শ্রদীপ জ্বালে দ্বারে সারি সারি ॥, 

স্বর্ণের পুর্ণকুস্তে দিল আত্মসাঁর | 
গুবাক কদলী নারিকেল রাখে আর ॥ " 

গ্রীম প্রদক্ষণ করে অজের নন্দন | * 
গ্রামের নিকটে গিয়! বাঁজায় বাঁজন ॥ . 
কৌশল্যা ফৈকয়ী-আর স্ুমিত্র! রমণী | " 
চারি বধু আনিতে*চলিল তিন রাখী ॥ ' 
সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবামী নারী । 
সানন্দ সকল পুরী বাজে তুরী ভেরী ॥" 
দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি ॥ 
জয় দিয়! নাচে সবে আনন্দে উল্লাস ॥ 
চারি বধূ কক্ষে দিল স্বর্ণ কললী । 
ব্যবহার মত কর্ম কৃরে পুরবাসী ॥ 
ট98884 ডাঁলা। * 
ছড়াইয়া ফেলে সেই খানে খই রুলা ॥ 

৫ 
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গুভন্ষীণে রাণীর! দেখিল বহূমুখ 
নিরিখিয়া! চন্দ্রমুখ যুড়াইল্ বুক। 

, [নানাবিধ যৌভুক দিলেন সর্ধবজন | 
মণিমুয় আভ্রণ বসন স্ুষণ ॥ 

' | যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার। . 
তাহাতে হইল পূর্ণ তাহাবু ভাশার ॥ 
পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক । 
নিজে লক্ষ্মী তিনি তার এ নহে কৌতুক ॥ 
শ্রীরাম লক্ষণ আধ ভরত শক্রঘ্ব । 
বন্দিলেন গিয়া সবে মায়ের চরণ ॥ 
চাঁরিপুত্জ আশীর্বাদ করে রাশীগণ। 
চিরজিবী হও পাঁও বনু পুত্র ধন৭ * 
চারিপুক্র লয়ে' রাজা স্থ্খী বহুতর। 
স্থখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর ॥* " 
কৃভিবাস রচে গীত অম্বত. সমান । 

এতদূরে আদিকাণ্ড হৈল সমাধান ॥ 

আঁদিকাণ্ড সমাপ্ত 
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বামাঙ্গেচ বিভাতি ভূধরম্থতা দেবাপগামস্তকে । 
ভাঙ্ছে বালবিধুগলে চ গরল্ং বঃস্ত।রসি ব্যালরাট্ ॥ 

সেমং ভূতিসিকুষণঃ সুরঘর' সন্দাধিপঃ সর্ববদ]। 

সর্বাঃ সর্বগতঃ শিবঃ শশিনিভঃ ীণ্করঃ পাতুমা্ ॥ 

প্রসন্ন তাং যোনগতোভিযেক তন্তথানমক্োবনবাসছুংখত£ 1 
মুখান্বজং শ্রীবখুনন্দনব্যমে সদাস্ততনমুলমঙ্গল প্রদম্ |. 

নীলাধুজশ্রমলকোমলাঙ্গুং সীত হ[সমারোপিত বামভা গম্। 

পাণৌমহাসায়ক চাক চাপং নমামি রামং রবুখংশ নাথম্॥ 

আীরামচন্দের রাজ। হইবার প্রস্তাব । 
দ্বিতীয় অযোধ্যাকাগুসুন সর্বজন । | পুতবৎ পালি প্রজা করি.ছুষ্টে দণ্ড 

কৈকয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন ॥ কোন দোবে জামার ঘুচাও রাছদণু | 
রৃদ্ধ রাজা দশরথ শিরে শুভ্র কেশ। আনন্দিত অন্তরে বাহিরে ০৪ষ্ঠ চাপে । 
আসন বসন" শুভ *শভ্র সর্ব বেশ ॥ ভূপতির কোপ দেখি সর্ব রাজা কাপে॥ 
রাজত্ব করেন' রা94 বসি সিংহাসনে | সবারে সভয় দেখি দশরথ কয় । 
আইল সকল রাজা রাজসন্ত।ষাণে ॥ পরিহাস করিলাম না করৈহ ভয় ॥ 

হস্ড্রী ঘোড়া নান। রত্ব নানা আভরণ । বশিষ্টেরে ডাকি আন কুলপুরোহিত। 
বিবাহ যৌতুক রা দেন রাগণ।  রামে রাজ! কর সবে হুয়ে হরষিত ॥ 
নমস্কার করি বলে যোড় করি হাত । ; ভূপত্তির অনুজ্ঞা পাইয়া! সর্ববজন | 
মহারাঁজ দশরথ মি লোকনাথ ॥ 'করিল সকলে তার চরণ বন্দন ॥ 
এক নিবেদন ক'র শুর নৃপবর | ভূপতি বলেন শুন পাত্র মিব্রগণ। 
ঈ্রীরামেরে রাজ। কর সর্ববগুণাকর ॥ রামে 'রাজা করিব করহ আয়োজন ॥ 
বালক শ্রীরাম চুলে পঞ্চ ঝু “টি ধরে । নান! পুপ্প বিকাশ বসন্ত চেত্র মাস। 
মারীচ রাক্ষন পলাইল ধারু ডরে॥ "| রামু কল"রান্বা হবে আজি অধিবাস ॥ 
রামত্ল্য বার আর নাহি ত্রিভুবনে। অধিবাস করিতে যতেক দ্রব্য.লাগে |. 
রাম রাজা হইলে আনন্দ সর্ববজনে, | সে সকল দ্রব্য আহরণ কর আগে ॥ 
অন্তরে সানন্দ রাজা শুনিয়া! বচন । শ্রীরামের অধিবাসে যত জ্রব্য চাই । 
বাক্যছলে সরার বুঝেন রাজা মন ॥ সে সকল আনি 'দেহ বশ্িষ্ঠের ঠাই ॥ , 
প্রীরাম হইলে রাজা সবর সাস্তোয় 1" স্বমন্্র সারথি ভুমি চলহ সত্ব | : 
রৃদ্ধকালে আমি করিলাম কিবা দোষ | রভথ*করি আন রামে আমার গোচর ॥ 



আদিকাগু। |] ৮৭ 
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আজ্ঞা পাইয়া স্থমন্ত্র চলিল শীত্রগতি | ' | অব গুরু ব্রা্মুণে ভুষিহ ভক্তিমনে | * 
শ্রীরামরে আনিল যেখানে মহীপতি ॥' | দেখ সর্বালোকে যেন দুখ নাহি জানে ॥ 
কত দুরে রথ হৈত্ত উলিলেন রাম । .] রাজনীতি ধর্ম রাজা শিখাঁন রামেরে।" 
পিভার চরণে, পড়ি করিল প্রণাম ॥ শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ নদ ॥ 
আশীর্বাদ করিলেন রাজা ভ্রীরামেরে । *: রামেী কল্যাণে রাণী 'করে নানা দান। 
সিংহাসনে বসাইল। হরিষ অন্তরে ॥  * র স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র সহস্র ও ॥ এ 

-পিত্তা পুত্রে বসিলেন সিংহ্বাস্্নোপরে | 1 মুনি ব্র্গচারী যত ভট্ট বিগ্রগণ। 
পাত্র মিত্র সকলে বেষ্টিত নৃগ্গবরে ॥ সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন ॥ 
নন্দত্রে বেষ্টিত বেন পুর্ণ শশধর | । যত যত লোক আছে যত যত স্থানে । 
সেইমত শোভিত হইল রঘুরর ॥ . , | সবাঁরে আনির্গা রাণী তোমে,নানা ধনে ॥ 
পুজ্রেরে শিখান বিদ্যা সত] বিদ্যমান। । আইল যুতেক লে।ক রাজবিগ্ভমানে | 
রাজনীতি ধন্ম আর বিবিধ বিধনি ॥' | রামচন্দ্র রাজা হবে শুনিন্ভাগ্য'মানে ॥. 
প্রথম! রাণীর তুমি প্রথম নন্দন | কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দ বিশেষ | 
ভূপতি হুইয়! কর প্রজার পালন ॥ ' রাম রাজা হইলে ন! হবে কার কেশ ॥ 
লোকের আদেশ তুমি শুনিহ যতনে । ৃ ঘতশযত লোক আছে অযোধানগরে | 

তোমার মহিম| থেন সর্বত্র বাখানে ॥ রামের নিকটে যায় হরিঘ অস্তরে ॥ 
র[জনীতি ধশ্ম তুমিশ্িখ সাবধানে । ০ ঈ সমাদর সকলেরে করিয়া সমান । 

বাহাতে মহিঃ বশ বাড়ে দিনে দিনে ॥  !*জনশা দর্শনে রাম করেন প্রয়াণ ॥ 

পরের দেখহ যাদু পরসা সুন্দরী | 1 মাতগৃহে উপস্থিত মনে কুতুহলী। 
ন! দেখিহ সে সবারে উর্দদৃষ্টি করি) " ্ গযোধ্য/কাণেতে গান প্রথয় শিকল ॥ 
রা! যদি পরদার করে ব্যবহার । 

পপর 

আপনি সে মজে গপে মজায় সার ॥ 
পরহিংস! পরপীড়া না করহ্ মনে । 
ক না করিহ রাম লোভ পরধনে ॥ ৃ 
শরণ লইলে শক্র কর পরিত্রাণ । ৮». 1 স্তাখেতে বঞ্চিয়া রাত্রি উদিত অরুণে। 
অপরাধ বিনা কারে। না লইও প্রাণ ॥ “আনন্দে গেলেন রাম পিত সস্ত।ফাণে,॥ 
তপ জপ ধণ্ম কম্ম করিবে বিহিতু। ভক্তিভাবে পিতার বছ্দেন আচরণ । * 
ন। হইও দেব দ্বিজে ভক্তিতে রহিত 1 | র [মেরে কহিল রাজ শুভ শীর্ববচন ॥ 
যক্জাঁদিতে নানা যশ করিহ সঞ্চয় | | [লহাদনে বই ল রাজা আরামেরে। 
সর্বলোকে দয়ালু হইও সদাশ্রয় ২ * : পিতা পুন্উভমের আন্দ অন্তরে ॥ 
পরদ|র পরগীড়া! করে যেই জন।  * | রাজা বলিলেন রাম কর অবধান | 
শীস্ত্র অনুসারে তার করিহ শাসন ॥ যত কম্ম করিয়াছি কহি তব স্থান ॥ 
অপরাধ মত দণ্ড করো সাবধানে | যন্জ করি তুষিলাম যত দেবগণে। * 
দোষ্নাহি: রাজার (স শাস্ত্রের বিধ!নে ॥ | তুষিলাম পিতালোক শ্রাদ্ধ ৪ তর্পণৈ॥ 
ছুঙ্খিত অনীথ রাম যদি কেহহ্হয়। রাঁজ। হয়ে-রুরিলাম লোকের পালন । 
তাহারে পাশিলে পুণ্য সর্ববশাস্ত্রে কয় ॥ ] তোমা হেন পুত্র পাই,যজ্ঞের কারণ । 

রাম রাজা! হওনোদেঘাগ ও আধিবাসু। 



৮৮ 

পাঁলিলম রাজনীতি ধণ্ম অনিবার |" 

তোমারে করিব রাজা ভাবিয়াছি সার ॥ 
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন । 
তোমারে করিব রাজা পাল সর্ধবন ॥ 
'আঙি হতে তোমারে দির্লম রাজ্যভ্ধর | 
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার ॥ « 
কিন্তু আজি-কুত্বপূন দেখেছি,উৎপাতি। 
আকাশ হইতে ভূমে পঞ্টে উক্কাপাঁত ॥ 
পুর্ণিমার চন্দ্র গ্রাস শান্মের বিহিত । 
দেখি অমাবস্থায় এ অতি বিশরীতি ॥ * 
ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে । 
গন্ধর্ধ্বের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে ॥ 
কুম্বপ্ন দেখিন্ু আজি 'নিকট "মরণ | 
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন ॥ 
কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশয় । 
তারে রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয় ॥ 
জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার । 
তুমি রাজা হও রাম কর অঙ্গীকার ॥ 
কত শত শক্র তব আছে কত স্থানে । 
কেবা শত্রু কেরা'মিত্র কেব! তাহা জানে 

আমি.বিগ্যমাঁনে ধ্ ছত্র নব দণ্ড । 
কি জানি আসিয়া কেহ হয় বা পাষণ্ড ॥ 
আরজ অধিবাস পুনর্ববস্থ হবনক্ষত্র | 
পুব্যা কল্য হইবে ধরিবে.দগুছত্র ॥ 
এতেক বলিয়া বামে দিলেন বিদায় । 

অন্তঃপুরে' রামচন্দ্র গেলেন তথায় ॥ 
বসেছেন কৌশল্যা নেষটিত সখীবৃন্দে। 
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে ॥ 
দেবপুজ1! করে রাণী নানা উপহারে | 
হেনকালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে ॥ 
রামেরে দেখেন রাঁণী সহা্যি.বদন। 
ম্য়ের চরণ রাম করেন বন্দন ॥+" 
মায়ের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া রঘুনাথ । 
কহেন সকল,কথা করি যোড়হাতি ॥ 
আমারে দিলেন পিতা সর্ব রাজাখণ্ড । 
আজি আঁধবাস কালি পাব ছাত্রদণ্ড ॥ 

১. পপ». 

শপ” স্যর সবে অঅ 

আঁম। রাজ করিতে সবার অভিলাষ । 
শুভ বার্তা কহিতে আইনু'তব পাশ 

. নানা উপহারে মাতা কর ইষ্ট পুজ1। 
মম প্রতি তৃষ্টা যেন হন দশভজা ॥ 
'«এতেক শুণনয়। রাণী হরধিত মন। 
রামর কল্যাণ করিলেম অগণন ॥ 

কৌশল্য। বল রাম হও চিরজীব | 
তোমার সহাঘঘ হউন শ্রীপার্ববতী শিব ॥ 
অনেক কঠোরে আমি গুঁজিয়া-শঙ্ষরে | 
তোমা. হেন পুত্র রাম বরিনু উদরে ॥ 
শুভন্ষণে জন্ম নিল! আমার ভবনে । 

রাজমাতি। হইলাম তোমার কারণে ॥ 
স্মিত্রা,সপত্বী সে আমাঁতে অনুরক্ত ৷ 
তার পুজ্র লক্ষণ তোমার বড় ভক্ত ॥ 
তোমার কুশল সদ। চাহে অনুক্ষণ । | 
অতি হিতকারী তব শ্মিত্রানন্দন ॥ 
এতেক কৌশল্যা দেধী -কছিলেন কথা! । 
হেনকাঁলে শ্রীলক্ষমণ আইলেন তথা ॥ 
লন্ষমণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাঁথ ৷ 
কোৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ যোড়হাত ॥ 
লন্মমণেরে প্রেমভরে দিয়! রাম কোল । 
বলেন সহাস্ত বদনেতে মিষ্ট বোল ॥ 
মম ভক্ত ভাই তুমি পরম জুস্থির.. 
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর ॥ 
আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য । 
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজ কাধ্য ॥ 
এতেক বলিয়া রাম হইল বিদায় । 
আশীর্বাদ করিল সকল রাঁণী তায় ॥ 
গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম লক্ষমণ। 
রাঁজ। বলে্"রান আইল হৈল শুভক্ষণ ॥ 
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সে স্বানে'। 
আজ্ঞা পায়ে আয়োজন কবে সর্বজনে ॥ 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ । 
রামরাঁজা হবেন সকলে 'হষ্টমন ॥" 
বিদ্যাধরী নাচে গায় গন্ধের সঙ্গীত । 
চতুভিতে জয়ধ্বনি শুনি হথললিত ॥ 



অযোধা কাশ 

লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নান! রঙ্গে | 

নান! প্লাজা আইল কটক সব সঙ্গে ॥ 
নানা রঙ্গে রথ রধী হস্তী ঘোড়া সাজে | 

ন।ন| রত্ন ধন সৃবে দিলেক যৌভূক। 
নিজালয়ে গেল সব দেখিয়া কৌতুক ॥ 

[বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার মদনে | 
নান! জাতি লাছ্য শুনি নানা দিকে বাজে ॥ অধিবাস রামের হইল এ9ভক্ষণে | 
অধিবাস করিন্তে আইল খষি শুনি । 
আামজয় বলিদ্া করিছে বেদধবনি ॥ 

নারিকেল গুবাক রো পল সরি সারি । 
প প্রদীপ জ্বালে, প্রজার ফ্ুমারী 1. 

নাবাস্ে শির [ইল ৭ লক্ষৎ ঘর। 
রে পতাকা উচ্ডে চালের উপর ৮ 
পৃথিবীতে আছে যত নানা উপহার । 
তাহা আনি লক্ষ 'ভরিল "ভাপ্তার ॥ 
নানারত্বে শোভিত বসনে পর্রিহিত। 
অধোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত ॥ 

আইল দেশের লোক আযধোধ্যানগরে 1 
কেহ নাচে কেহ গথষ হরিব অন্তরে ॥ 
অপিবাঘ দেখিতে" আঁইল দেলগণ। 
অন্তরীক্ষে রাহে সাঁব চাপিয়া বাহন ॥ 
ব্রঙ্গা শিব শক্র“আদি যত দেবগন | 

ভগবতী আদি করি দেনী অগণন . 
অপিবাস দেখিতে বসিলা। সর্বজন 

কৌভ্কেতে পুষ্পরু্টি করন ত ৫ ॥ 
ঝঘিগণে দেখিয়া উঠিয়া রুমা ূ 
পাচা অধ্য দিয়। পুক্জে করি 
বশিষ্ঠ বলেন রাম * নার বিহিত 
তব অপিববস মি করি যে উস্তি ॥ 
পিত্ বিদ্যমানে ধর দণ্ড আর ক্র্তি ) 
নহুন রাজার যেন তশর যঘাতি ॥*. 
বশষ্ঠ করেন স্থগ্গল বেদধ্বনিত1.. 
অখিল ভূবন শন্দ রাজময় শুশি ॥ 
অধিবাস রাতের হুইল সমাপন । 
আনন্দে দেখিম্মা স্বর্গে গেল দেঘগণ ॥ 
জয় জয় হুরাহশ করে র্মাগণ | 
নৃদ্য গীঁভে আনান্দত 'অযোধ্যাভুবন ॥ 
রাম সীতা! উপ্বাসী রহে দুইজন | , 
চন্দনে চর্চিত ত্ক্ক সকৌতৃক মন ॥ 
/ [. ১২]. 

8 ॥ 

রা 

সি শিশ  পাশীপপীীসাট শিপীসাসীজা শি 

ূ অযোধ্যা ঘত লোক,ভূপিল সকল শোক) 

নানাঙ্পতর দানেরাগা তুষিলু ক্রাঙ্মাণে 

বেল।র হইল, শেন শক্ত গণণে 
অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্ববজনে ॥ 
দগঙ্ছি পুগ্পের গন্থা বছে চতুভিত। 
দেব তুল্য খ্রেন সবে শুইবাশনজিত ॥ 
রাঁতি অবদান হয় সুধ্যের উদয় || 
শনন ত্যজ্িল সবে মাণন্দ হৃদয় ॥ * 

ঙ আসর সদ | পাশা সসপীআজিল। 

হীবামচন্টেন বাজ দি? 
সকলের আনর্দা। 

মুনি সব করে 

জঘ২ হুশাছুনি, 
সর্বলোকে নথি ছুঃ খীকি ধশী ॥ 

শিশুনারা দরাপ্রিত, পুটগঞ্ধে স্মশোভি 
আটে 8৪ মার সব খনে। 

জন ধ্বাণ। 

গপূণা তুল্য বশ, অযোধ্যার সর্ব দেশ, 
তা নট “1ম ঞ। বিন ভর ॥ 

* 

সাবে,ভারে হবপাতিঃ, 'হুইবেন নহাগেতি, 
ঘুচিল মনার আন্থি কেহ * 

ন। হারে ছুঃখন্নেকআ নন্দিত সর্জালো ক, 
শিশ্তার পাইল সব্ব দেশ এ 

ঘুঢিন সকব শ ভয়, 

রারণামে প।ইবে নিষ্কৃতি। 
রাম বিধুঃ আপত তার) লবেন বার ভার, 

বৈকুণেতে করিবে বস্তি, . 

নন্দোতে পাসরে আঁপনাঁ। 

আনন্দে পরিত শার্ব জনা ॥ 

৮৯ 

রথরণা ঘোড়াসার্দেনান। রঙ্গে বাগবাজে, 

করে শাবে কোলাকুণি 

সাই আনন্দশগ, 

এতেক ভাবিষু মনে, আু নন্দিত সব্বজামে) 

) শুনিয়া হাসেন ব্া্গা আনশ্দিতি মনে) ৮ 

5 



১৪ / যামার়ণ 
স্পা স্প্িসপা শশ সতী ০ চা 

নান। বন্ধু অলক্াত, _ পরিঝান সব্ককার, আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিত দেখি তারে 

রূপে বেশে দেব অবতার | , . | সর্বনাশ করে কজী থাকে খার ঘরে] 
আনন্দে বিহ্বল! প্রায়, রামগুণ সবে গায়, ূ রামের ছু$খের হেতু তার উপাদান | 

জয় জয় করে বুরে বার | রাজার মরণ কৈকয়ীর অপমান ॥ " 
'আযোধ্যানগরবাসী, বলে 'হব দ্বাস দ্ধনী, | ঠ্ররিবে রাবণ যাতে বিধাতা সে জানে । 

মনে হয় অতি হ্রঘিত | * | বিধাতা স্জিল ম্তারে এই সে কারণে ॥ 
ঘুচিবে সবার দুঃখ, লিক বিবিধ সুখ, ৷ আচশ্বিতে কন্তী চেড়ী আইল বাহিরে । 

এত বলি সবে আনন্দিত ॥ প্র! আনন সব দেখিল নগরে । 
মধুর আঘোধ্যাকাণ্ড। শুনিতে অ তিতা ূ টঙ্গীর উ উপরে উঠি কুজী তাহণ দেখে ! 

য|তে হয়'পাগের বিনাশ ৰ কাম রাজ! হবে মহা হরধিত লোকে ॥ 
রামায়ণ আকর্ণনে, ইহা কুত্তিবাস ভণ্ে । চেড়া২ এক ঠাই টুঙ্গীর উপরে । 

*“হয়.অন্তকাঁলে স্বা্গে বাস ॥: কজা চেড়া | দিজ্ঞাদিল ইতর চেড়ীরে ॥ 
1. শত কি কারণ হ্রধিত অবোধ্যানগর | 

কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরিম অন্তর ॥ 
তষুকে টি করিয়া রামকে বলে পাঠা র কি জন্যে রামের মাত। করে বনুদান | 

ঁ ৯ নন € ৯ িঃ ,কঁজী ককয়কে ন্ 11 দেব। সবে মেলি তোমরা কি কর অনুমান ॥ 

রণ সবণর্িন্তের উপরে আসার | আঁর চেড়ী বলে তুমি:না"জান মন্থরা | 
রামেরে করিতে রাজা! ভূপতির ত্বরা ॥ 
রাজার নিকট স্ৃভ্যু গণিয়। অনার | 
একই হেত রামেরে দিলেন রাজ্যভার ॥ 
এমত শুনিল কঁজী মে চেড়ীর মুখে | 
বজাঘাত হয় ধেশ মহ্রশর বুকে ॥ 

বিধাতার বাজী কেবা করয়ে খণ্ডন। 
কেকেয়ীরে গালি দিতে করিল গমন ॥ 
কৈকেরী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে । 
সত্বর। মগ্ছরা গিয়া কহে সেইখানে ॥ 
শির্বধদ্ধি বৈকেয়ী শুয়ে আছ কোন লাজে । 
তোষেন পুজের সনে কেহ নাহি,মজে ॥ 
মানেতে মরিবি তুই শোকের সাগরে। 
ভর্রীতে এডিয়া' রাজা রামে রাজা করে ॥ 

ভরতৈরে রাঁজ। কর রাঁখ নিজ পণ |" 

শ্স্ত্রের বিহিত.সব মঙ্গল আচার ॥ 
নানা রঙে নিশ্মাইল ট্ঙ্গ শতে শতে। 
মান! | বর্ণে পতাকা উড্ভিছে প্রতি পথে ॥ 
গ্রৃতি 'ঘন্র শোঁডা করে স্থবর্ণের ঝারা। 

মানা রাত শোভে লক্ষ চবুতরা ॥ 
নানা রত্বে নিশ্মিত আগাঁর:সারি সারি । 
8 অমরাবতী 'রম্য'বেশধারী ॥ 
ব্পূরে যেমন সবার রম্য বেশ। 

তেমন মঙ্গলযুক্ত অযোধ্যার দেশ ॥ 
দৈবেরপনির্ব্বন্ধ কু না যায় খণ্ডন । 
কে জানে পড়িবে আস প্রনাদ কখন ॥ 
পূর্ববজন্মে ছিল নাঁমে ছন্দুভি অপ্নর। 
জন্মিঞ সে কুঁজী হয়ে নার্মেতে ॥ 
তার পুষ্ঠেকুঁজ যেন ভর্ত ডাবরী । 
কুটিল, কুরূপা কজী ক্রুরকর্মকারী ॥ রাজারে কহিয়! রামে পাঠাও কানন ॥ 
ফৈক়ীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাতা | রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার । 
রামের দুঃখের হেতু স্থজিল বিধাত1*॥ | ভরত হইলে রাজা সকলি তোমার ॥ 
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেউী'। একেত রাজার হও তুমি মুখ্যারাণী | 
রাম রাঙগা,হন দেখি করে ধড়কড়ী ॥ ভরত হইলে রাঁজ। রাজ'র. জননী ॥ 

লি 

এ ্পোপাপাশী শাশীপাশীপাপপিস্পেপাসপ স্পেস পপ শাাস্পাপাপস্পাশি 

পম ৯ স্পা পথ 



অযোধ্যাকাও? 
ললিত পিসি তি ঠা পা এসি লিস্ট পরস্টি পি সি সস পোস্ট টিপস ৩৯৯ এ। ০ সি লি জপ এ টি শিস লি পর তশসত রইলত পাি রলি 

কৈকেয়ী বলেন রাম ধাম্মিক তনয় | 
কোন দোষে রামের কাব অপচয়. ॥: 

আমার; গৌরব ঘাঁম রাঁখে অতিশয় |, , 
করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয় ॥ | 

] 

সি 

গ.ণর সাগর্ রাম বিচারে পশ্রিত । ৮. 
পিত্রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুক্র পাইতে উচিত ॥. 

কয় রাজা হইলে সন্তষ্ট, গর্বর জনে * ৰ 
তুঘিবেন সকলেরে রাম বনুঞ্ধনে ॥ ্ 
ভরতেরে ঘভ্য যা দিবেন আপনি ' 

রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী॥ , 

রাম রাজা হইলে আম।র বহু মান।' 
শুভব[ত্া কহিলি কি দিব তো দান, ॥ 

রাম রাজা হবেন হরিষ সর্ববজন |. 

হবিষে বিবাদ কুঁজী কর রি কারণ ॥ 
যত গুণ রামের কৈকেয়ী তাহা জানে !. 
মন্থুরাকে দান দিতে চিন্তে মনে ॥ 

অঙ্গ হৈতে অলঙ্কার*খুলি আস্তে ব্যস্তেত। 
আদরে কৈকেয়ী,দেন মন্থার হৃত্তে ॥  * 
ট্ৈকেয়ী কহেন কুঁগী না কর উত্তর |, 
রাম রাজ। হেলে ধন দিনত বিস্তর, ॥ 

কুপিয়। মন্থর! চেড়ার দ্ুই ওষ্ঠ কাপে ॥.. 
কেকেয়ারে গালি ঠ্রাড়ে'অতুল প্রতাপে ॥ 
হাতে হেতে অলগ্কার ছড়াইর়! কেলে। 
ছুই. চক্ষু রাঙ্গ। কব কৈকেয়ারে বলে ॥ 
কেকেরী তোমার, দুঃখ মামার অন্তরে |, 
বলি হিত,.বিপরাত বুঝ আমারে ॥ 
সপত্ীতনয় রাজ| তুমি আন 91 | 
কৌশপ্যা, তোমার চায়ে বৃদ্ধিতে পাণ্ডিত! ॥। 
নিজ পুজে রাজা করে স্বামীর সোহাগে | | 
থাকিণা দাসীর ন্যায় কৌশল্যার্ীটাগে ॥ 11 
থাকিল কৌশল্য। রাণী, সীতার সম্পর্দে | 
ঈ(ডাইতে নারিবি সীতার পরিচ্ছদ ॥ 
কৌশল্য! জিনিলে তুনি ঢুসাহাগের দপে। 
নিজ পুজ্ে রাজা করে সেই মনপ্তাপে ॥ 
ভরত থাকিল গিয়া মাতামহু ঘরে । 
বাপ্পার | 

র 

র 

ৃ 
ূ 
[ 

ৃ 
| 

ূ 
ূ 
| 

ৃ 
ূ 

হি দো দিল, মা? দুটোর তাঁভাঁনো ॥ 
ন্প ০৬. ৯ 

ৃ উ: কনিবে রাজ্য ভরত বাহির ॥ 

রঃ 

মতীনের আনন্দেতে আখন্দ সতিনী. 
হেন. অপরূপ কু না দেখি ন| শুনি ॥ 
লালিয়া পালিয়! বড় করিনু ভরতে 1" 
মতি] পুভ্রে পড়িলা যে কৌশল্যার হাতে 
শ্রীরাম লঙ্ষমণ ছুই এই শরীর | এ 

তবেত ভরত তোর, হইল বঞ্চিত 1; 
হিত কথা বনিলাম বুঝিস অহিত ॥ 
ভরত না পায়ের্াজ্য না আসিবে দেশে । 

'নধ দেখিবে ভব মুখ খাকিবে প্রবাসে ॥ 

মন্ত্রণ। করিয়া! রামে পাঠাও কানন । 
৬রতেরে রাজ্য দেহ্ যদ লয়'মন ॥ , 

শুনিয়! কুঁজীর কথা কৈকেয়ার আশ 1; 
কুষ্জীর বচনে তার বৃদ্ধি হেল নাশ ॥ 
দেব, দৈত্য আঁদি লোক রাম হেত সখী ।, 
প্রমাদ পাড়িল চেড়ী কোথাও না দেখি ॥ 
কৈকেয়া বলেন কুঁজী, তুমি হিতৈধিণা । 
রাম মম মন্দকারা কিছুই না জানি ॥ 
ভরত প্রবাসে রাস রাজা হবে আছি | 
কেনে অন্যথা কার যুন্তি, বল কু ॥ 

নৃপতির প্রাণ রাম" গুণর স।গর,?. 
কেমনে, পাঠাব তারে বনের ভিতর ॥ 
থরেতে রাখি বরং রাঙ্গ্য নাহি দিব । 
কোন দোষে আরামেরে বনে পাঠাইব ॥ 
চাঁরি পৃ আচ্ছে ভার-ভরত বিদেশে | 
অং অনুসারে ভাগ পাইিবেন শেরে ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই অ [ছে তাৰ কর. বিক্েনা? 
কহ দেখি কুদী ভূমি কর কি মন্ত্রণা ॥ 
সবে তুষ্ট ীপ্বামের মধূর বচনে | 
হেন রাঢ়ম ঝেমনে পাঠাবে রাঁজা বনে ॥ 
ভরত পারে রাজ্য না দেখি উপায়। 

যুক্তি ধল ভরত কি রূপে রাজা পায় ॥ 
শকি প্রকারে মের হইবে ব বনবাস ১ 

তরতেরে রাজ্য দ্যি। পুরাইবু আশ ॥ 

কুঁ্গা বলে যুক্তি চাহ ঘুক্তিদিতে গারি। 
টি কেরে শপ আপা সক শি ক্ষ হা ভর তরি রি রি 

গু 



ক্১ 

কথ! সকল শাণার আছে মনে । 
সে সকল কথ! কহি শুন স|বধানে ॥.. 

পূর্বে ঘৃদ্ধ করিল বে দানব সন্বর | 
সেই যুদ্ধে মহারাজ হত কলেবর ॥ 

হাতে করিলা ভাই হু মেবা গু) । 
সুস্থ হেয়। বর দিত ঢাহিলেন লাজ ॥ 
আরল!র রাগান ইইল'নে বিক্ষোটি। 
'তাপ দিতে মথের ঠেকিন'ছুই ঠোট ॥ 
রক্ত পুব যতেেক লাগিনশতব মুখে । 
তব বঙ দুঃএ মাছ দেখিনা ঈখুঘে 
তোমার সেনার মাজাপা ইল নিস্তার । 
বর জেতেন্চাহিল ওভামার পুনর্লার ॥ 
তখন বাঁললা ইদি রাজার গোচর | 
বুট দা যনে বর হে তবে দিও বর ॥ 
দুই বারে ভুই বর থাক তব ঠাঞ্রি | " 
কু জী বলে বর রা তবে যেন পাই ॥ 
এই কথা কহিলি। | আদ্র! মোর স্থানে | 
তুনি পাসরিলে মোর সব আছে মনে ॥ 
আগ রম রাজা হবে বেলা অবশেছে। 

' আগে আ। সিবেন রাঁজ। তোমার ন্তনে ॥ 

পটবন্ত্র এডি পর মাঁলিন বম্ণ। 
খমাইঘ়া কেঁল যত গায়ের ভূঘণ ॥ 
্ঃ [তে পড়ির। খাক ত্যজির়া আহার । 

ক্বাঙ্গা জিজ্ঞামিবে ভব দেখিয়া আকার ॥ 
্ রর | করিবে পু রি কারণ । 
ন] ?িও উত্তর তুমি করিও রোদন ॥ 
বিবিধ এুকারে পিল ক সান্তুপ]। 
যাচিবে তোমারে বস্ত্র অলঙ্কধর নান। ॥ 
তবে পূর্ধৰ নিবন্ধ ॥ কাহিবা ও তার স্থান । 
অ|গে সত্য করাইয়া পিছে মাগ "রান ॥ 
গুর্বকথ। ক্বীজাঁর অবশ্য হবে-মনে | 
ছুই বর মাগিহ রাঁজার বিত্তমানে 
এন, ররে করাইব। রাজা ভ্রতেরে | ' * 
আর. বরে পাঠাইব। অরণ্যে রামেরে ॥ 
চতুর্দশ বন ঘদ্ি যাম'থাকে বনেশ. 

পঁথিন। পৃরীবে £মি জরাতের পনে ॥ 

| চী 

অরণ্যে 

বাঁধার ] 
সপ সখ লস্ট এপি শনি, ত শি পিসি পি প্টাসিলটি ৩ ৯৯ ০পাসি পিসি পাস শি পি পি তি | সপ এ ছি শি পিপি 

| তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দেয়! 
| রা হেন প্রিয় পু বনে উপেক্ষয় ॥' 

1 

৮ পপ ছিপ 

এমনি আসক্ত রাজ! তোগার উপর | 
সত্যে বন্ধ আছে কেন নাহি দিবে বর ॥ 

'ফিরিন কেকেয়ী রাগী কু'জার বচনে। 
আধন্ম অর্শ কিছু নাহি করে মনে ॥ 
ঘোর 'ব্রন্ধশাণ আছে কৈকেয়ার তরে ॥' 
সেই দোধে £ককেয়ী প্রমাদ এত করে । 
পিত্রালর়ে কৈকেয়া ছিলেন শ্িশুকালে ॥ 
কাঁণযাছিলেন ধ্য্গ ভ্রাঙ্ষণেরে ছলে ॥ 

তাহাতে জন্মিল ব্রাহ্মণের মনে তাপ । 
কপিয়। 'ব্াহ্গণ তারে দিন ব্রহ্মণাপ ॥ 
দেখিলে করিস ব্যঙ্গ কহিস কর্কশ 
সব্বলোকে গায় যেন তোর অপযশ ॥ 

ব্রজ্মশপ কৈকেয়ীর ন। হয় খণ্ডন | 
দেই হেতু ঘটিলেক এ মব.ঘটন ॥ 
অনন্তর কৈকেয়ীর পঁসন্নবদন | 
করে ধরি.কু'জীরে করিল শ্থালিদন ॥ 
কু'জীরে কৈকেয়ী কহে অতি হুষ্ট মনে 
তব তুল্য গুণবতী ন1 দেখি ভুবনে ॥ 
'যত বপ সকলি সে নহেত কুত্খসত । 

হত মম তুষি গাত্র হিত ॥ 
গৌরবর্ণ ধর ভুমি যেন চন্দ্রকলা | 
মকাল,অ 

| গলায় তুপিয়া দেহ দিন্য পুষ্পমাল। ॥ 
বন্হার লও পর কুজের উপর। ভরত হইলে রাজা দিবত বিস্তর ॥ 
যেমন বিস্টব্ন সেব। করিলি ভামার | 

প্ 
৫, ৷ বদি দিন পাই তবে শুধিব সে ধার । 
যদি রাজা বলামেরে পাঠায় আজি বন। 
তনে মে কারিব স্নানকরিব ভোজন ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিন্ু আম তোম্ণ৷ বিগ্মানে | 
কাননে পঠাই রামে দেখ এইক্ষণে ॥ 
কেকেয়ার কথা.শুনি কু জীর উল্লাস । 
বূচিল অযোধ্যাকাড কবি কৃভিব্্স ॥ 



অযোধ্যাকাও 

» তর্তকে হাজ্য দান ও প্রীরামচন্্রকে 

বনবান দেওনার্থে দশরথের নিকটে 
... কৈকেয়ীর প্রার্থনা । 

কী বলে কৈকেয়ী বিলম্ব নাহি সাজে 

রাম রাজ। হইলে নহিবে কোন ক্লাষে ॥ 
স্ধীবহৎ না দ্েয় রাজা রামে 'সিংহাসন। 

তাবৎ রাজার ঠাঞ্জি"কর নিষ্ঠবদন ॥ 
এক্ষণে আম়িবে প্বাজ। তোমা সন্তাযণে | 
ঘে রূপ কহিব। অহা চিন্তা কর মূনে ॥ 
শুনিয়া কর বাক্য কৈকেয়ী লে কালে 

9২ 
আভরণ ফেলা ইয়া লুটে ভূমিতলে ॥ 
হেথা দৃশয়থ রাজা হরধিত মনে |. 
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী সম্তাষণে ॥ 
ভাবিলেন সন্ত।নয়। আিয় সত্ব | 
আরামে করিব আমি ছত্র দগডধর ॥ 
নাহি গেলে কৈেি করিবে অনুযযোগন। 
ধন জন বিকল, আমার রাজ্যভোগ ॥ 
দণর্থ নৃপতির ধনকট মরণ ।, 
ঘরে২ কৈকেয়ারে করে সম্ভাঘণ ॥, 
যে ঘরে কৈকেরী দেবা-লোটে ভূদিপরে |, 
ধির নিবন্ধ রা গেল* মেই ঘরে ॥ 

পুন্বচ্গানে গেল রাজ। না জানে পরমাদ। 
গড়াগড়ি বায় রাঁগ করিছে বিষাদ ॥ 
তা হৃদয় রাজ! এত নাহি বুঝে ।” 
জগর সর্প যেন কৈকেরী গরজে ॥ 
রা অতি বুদ্ধ কেকেয়ী হ ৮ | 

[বহনে তাঁর আর নাহি গুতি ॥ 
কৈকেী কুবতী নারী দখরথ বুড়।। 
বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হোক্ডোাড়া ॥" 
প্রাণের অধিক রাজ! কৈকেয়ীরে দেখে । 
গ্রাণ উড়ে যাঁয় কৈকেয়ির ছুঃখে 
ধারে ধারে জিজ্জাষেন কতিপত অন্তরে 
বনে মুগ: 'কীপে যেন বাঘিনার উরে ॥ 
কি হেতু করিল! ক্রোধ ব্ল“করি বেলে । 

কোন ব্যাপি শরীরে লোটাও ভূমিতলে ॥ 
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ব্যাধি-পীড়া হয় যদি তৌয়ার শরীরে 1 
বৈদ্য আনি সুস্থ করি বলহ আমারে ॥ 

: পৃথিবীমগুলে আমি বস্থমতী পতি । - 
| আমার সমান রাজা নাহি গুণবরতী ॥ 
| শুনি (ঘা! আমার 'শান দেব উরে কপে। 

ত্র ভন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে॥ 
চন পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার । 
। ধন জন যত আছে সকলি তোমার ॥ 
(কোন কার্ধ্যে কৈকেমী করহ অভিমান । 

ৰ 

রি 

আজ্ঞ! কর-াহ।ই তোমারে করি দান ॥ 
এত যদি কৈকেয়া রাজার পায় আশ। 
পূর্বকথ। তার আগে করিল প্রকাশ ॥. 

। রোগ পাড়া নহে মেরি পাই,অপমান। 
আগে সত্য কর তবে পিছে মাগি দান ॥ 
কৈবেয়ী প্রমাদ পাড়ে রাজ নাহি জানে । 
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে ॥ 
মহাপাশ লাগি থেন ঝুনে মুগ ঠেকে । ্ 
প্রমাঁদ পড়িবে রাজ] পাছু নাই দেখে ॥ 
ভূপতি বলেন প্রিয়ে নিঙ্গ কথা বল। 
সত্য করি যদ্যপি তোগরে করি ছল ॥ 

যেই ব্য চাহ তুমি" তাহা দিব দম. 
আছুক অন্যের কাঘ (দিতে পারি গ্রাণ ॥ 
কৈকেঘী বাছেন দভ্য করিল আপনি । 
অন্ট লোক পাল যর্ঘ। শুন সত্য বাঁণী ॥ 
নক্ষত্র ভাঙ্কর চন্দ্র যোগ তিথি বার। 
রাত্রি দব। সাক্ষী হও ম্কল্ সংনর ॥ 

একাদ্রশ রুদ্র সাক্ষী দাদশ আদিত্য, 
স্থাবর জঙ্গম ঘক্া বার]; আছে শিত্য ॥ 

বর্গ মর্ত্য পাতাল শুনহ বাগ ভাই। 
সবে সানা রাঞার শিকটে বর চাই ॥ 

র স্বরণ করহ রাজ| যে আমার ধর । 
পুবের্ব ছিল তাহ। শোধি সত্য হও গার ॥ 

। ধুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত .কলেব্র.] -.- 
সেব্লাম তহে দিতে চেয়েছিল বর ॥ 
রুরিলম'পুনর্বার বিদ্ফে।ট.তারথ। 

| ন্ট হায়ে পন দিচ্ছে চাহিলা রাজন ॥ 

শিপ শা শিপ শি সপ পেস 7 পাপ শা পাপেট 



৯৪. ' রামায়ণ রা, 
সস সিএ উজলটেতস- 

শস্মি প পি ৬ পলি লি ০ চিত শশা পাস শান সি পি লী ১৮৮৭৮ সি পিশিত ত আত পা পাতি পিসি | পি তা পা কি তি স্পা এলি পট সি, এ সত এ এজ সপ বসি সি পা এল আস এপ এ পিস 

তবে আমি বল্লাম তোমার গোচর। পরমাযূঃ থাকিতে বধিলি মম প্রাণ । 
কুঁজী যবে বর চাহে তবে দিও বর. ॥ ' পায়ে পড়ি কৈকেয়ী করহ্, প্রাণদীন, ॥ 
দুই'বারে ছুই বর আছে তব ঠাই ।  |.কৈকের়ীর পায়ে রাজ গলোঁটে, ভূমিতলে ॥ 
সেই ছুই বর র।জা এইক্ষণে চাই ॥ "| সব্বর্ণঙ্গ তিতিল তীর নয়নের জলে ॥ ' 
*এক বরে ভরতেরে'দেহ দিংহাসন।£ ,গ্রভাতে বনব কল্য সভা বিগ্কনানে। 
আর বরে ভ্ীরেরে পাঠাও কানন, পৃথিবীর.ঘত রাজ! আসিবে সে স্থানে ॥ 
চতুর্দশ বৎসর থাকুক, রাম বৃনে। অধিকাঁস রাসের হইল সবে জানে । 
ততকাল ভরত বশ্থুন সিংহাসনে ॥ [ক বলির। ভপ্ডাইব'সে সকল জনে ॥ 
উ্রন্ত বচনে রাজাহইল! কম্পিত । . ; ক্্না কর কৈনেয়ী বরুহ প্রাগ'রক্ষ। | 
অচেতন হইপেশ শাহিক অদিতি | 1 নিজ মোহাগের ভূমি বুঝিন। পরীম্ষা ॥ 
কৈকেরা বচন থেন শেল বুকে ফুটে। স্বীবাপ্য না হয় কেহ আমার এ বংশে । 
চেতন পাই! রাজ। ধারেহ উঠে ॥ তোর বোন নাহি আমি মঙ্গি শি দোষে | 

০ ? / 

মুখে ধুল। উঠে র'জ। কীপিছে অন্তরে, |! জ্রীনশ যে জন ত'র হয় সবর্বনাশ। 

রর দশরখ বলে ধারে ধারে ॥ গাইল, অযোধ্যাকাঁণ কবি কৃত্িবাস ॥! 
পীরদি আমারে বধিতে তোর আগা? 7 
৯ বত লোক কহিবে কুভাষা ॥ 
রাম বিন। আমার নাহিক অন্য গতি । - খিমাতার নিকট গিভসুত্া পাঁলনার্থ 

আ/ম।রে ববিতে তে তারে কে দিল দুপ্মৃতি ॥' | আরামচন্দ্ের বনে নি 

রাজ্য ছাড়ি যখন শ্ীরাম যাবে বন। $ককেরী বলেন সত্য ত্বাপনি করিল। ॥ 

সেই দিনে সেই 'কণে আমার মরণ ॥ সত্য করি বর দিতে কাতর হইল ॥ 
ব্বমা ঘদি থাকে শবে নারার সম্পদ । সত্যধধ্ম তপ রাজ) করে বন্ুত্রামে | 
তিন কুল মজাইলি স্বামী কবি বধ ॥ সত্য নষ্ট করিলে কি. করিবেক রামে | 
স্বামীবধ করিঘ। পুজেরে দিবি রাজ্য । সত্য লে থে তাহার হয় সব্বনাশ। 
চণ্ডালহৃদয়া তুই করিপি কি কার্য ॥ মে সত্য পালন করেন্র্গে তার বাস ॥ 
এই কথা ভরত যগ্ঘাপ আসি শুনে । বত রাজ! হইলেন চন্দ্র সূর্য বংশে |. 
আপান,.মরিবে কি মারিবে সেইক্ষণে ॥ | সে সবার যশঃ গুণ সকলে প্রশংসে ॥ 
মাঁতৃব্ ভয়ে ঘদি না লয় পরাণ। ব্যাতি নী্মতে রাজ। পাঁলিন পুখিবা । 
ব্রিবে তথাপি তোর বহু 'অপমান ॥ : দেলবারী নামে তার মুখ্য। মহাদেবী ॥ 
বিষদন্তে দংগিল এ কাল ভূজঙ্গিণী। শন্মিঠার পুজ ছেল ঘবার কনিষ্ঠ । 
তোরে ঘরে আনিয়! মজি'।ম স্বাপনি ॥ | পত্ীর রচক্েপাজা তারে দিল রা ॥ 
কৌন রাঙা আছে হেন 'কামিনীর বশ । ; শিবি নামে রাজ! ছিল পৃথিবীর পাতা” 
কামিনীর কথাতে কে তাজিবে গুর়স ॥ ; অসমসাহ্মী বীর দানে বড়,দাঁতা ॥ 
দরল-হাজার বর্ধ লোক জীয়ে ত্রেতাযুগে । | এক দ্বিজ ছিল তীর অন্ধ ছুই আখি। 
নয় হাজায় রর্ষ রাজ্য করি নান! ভোগে ॥ অত্যন্ত দরিদ্র কিছু উপায় না দেখি ॥ 
আর এক হাঙ্গার বংসর আয়ুঃ আছে ॥ ; এ অন্ধ শিবিসাজে সত্য করাইল। 
গায়: থকিডে মন্দিলাম তের কাছ ॥] নিছ ছুই চক্ষু শিবি তারে দান ছিল ॥& 

টি রি এ ১ সদ সপ শপ পা ০ সী স্মপসপ 
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অযোধাঁকাঙ। 
সিন্স পপ ৬ পর সা 

আপনি হইপ,অন্ধ চক্ষে নাহি দেখে । 
সত্য গালি সৈই রাজ গেল স্বর্গলোকে ॥ 
ইন্দাকু নামেতে রাজ ছিল সূর্য্যবংশে | 
ইন্াকুর বংশস্বলি সকলে প্রশংসে ॥ 
পিতৃসত্য করিলেন ই্ছাকু * পাঁলন। 
কনিষ্ঠ ভায়ের তরে দিল রাজ্যখন | 
পু ভূবাইতে পারে সাগরের নীরে | 
সাগর না বাড়ে ূরববসৃত্য পালিবারে॥ . 
রি সত্য করিয়! আমারে ছুই বর। 
এখন কাতর কেনহও ঘৃপবর ॥ *£ 
নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পার। 
দশরথ পড়িলেন ঠককেয়ী সারায় ॥ 
ভূমে গড়াগড়ি রাজা যায় অভিমানে"! 
এতেক প্রমাদ কথা কেহ নাহি জানে ॥ 
অধিবাঁস হইয়াছে জানে সর্বজন | 
সবে বলে বশিষ্ঠ হইব শুভক্ষণ ॥ 
কালি জীরামের হইয়াছে অগ্লিবাস। 
আজি কেন বিলম্ব না! জানি ফে আভাস ॥ 
রাজার প্রতাপে হয় ভ্রিভুবন বশ। 
ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস 
পাত্র মিত্র বলে শুন মন্ত্র সার।থ | 

তোম! বিন! অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি ॥ 
ঝাট বাহ্ হুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরে | 
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে ঘারে ॥ 

রম অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ। 
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ । 1) 

স্বমন্্ সারথি গেল সকলের বোর্লে । * 
দেখে রাজা*অক্জান লোটায় ভূসিতলে, ॥ 
ন্রমন্ত্র বলিছে কেন লোটাও র[ভুন 

রামে রাজা করিতে হইল শুতন্কণ ॥ 
শত২*রীজগণ 'আসিয়াছে ছারে । 
বিলম্ব না.কর রাঁজ। চলহ বাহিরে ॥ 
রাজা ব।লুলেন পাত্র না জলি কারণ । 

মম বব করিতে.কৈকেরীর যতন ॥ 
বুকে শেল গারিয়!ছে বলিয়! কুবাণী। , 
তার সত্যে বন্দা অমি হয়েছি আঁপনি ॥ 

হে 
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। না জানি বিমাঁত। আজি কোন 

নঃ 

শীঘ্র রামে আন গিয়া আমার বচনে । 
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে ॥ 
'রৈকেয়ী বলেন যাহ স্ুমন্ত্র ত্বরিত | 
শীঘ্ধ রামে আন নহে কিলম্ঘ উচিত | 
শুনিয়া চলিল রথ লইয়৷ সারি । 
উপস্থিত হইল বেখানে রদুপতি ॥ 
বহরে থুইয় রথু গেল অন্তঃপুরে । 
যোঁড়হাতে কহে গিয়া! রামের গোচরে ॥ 
ক্তুকয়ীর সঙ্গে রাঁজা যুক্তি করে ঘরে | 
আমারে গাঠাইলেন লইতে ' তোমারে ॥ 
মুখ্যপান্র স্মন্্র শ্রীরাম তাহ! জানি । 
গৌরবে দিলেন তীরে আঁসন আপনি ॥ 
শ্রীক্লাম বলেন পিতৃআজ্ঞা শিরে ধরি । 
বিলুন্ম না করি আর চল যাত্র! করি ॥” 

 যাত্রাকালে বলেন শ্রীরাম শুন সীতা । 
আমি রাগ্য পাইব- বিমাতা৷ চিন্তান্থিতা ॥ 
কোন যুক্তি কু'জী দ্িল*বিমাতার তরে। 

[ন যুক্তি করে % 
রাজ] মহ কেকেয়ী কি ক্র অনুমান। 
জাঁনি আমি পিতা কি ক্রেন মম্বিধান ॥ 

সীতা স্থানে হইহলন শ্রীরাম বিদায় । 

প্রকোষ্ঠ তিলেক.সালা অনুত্রজি যায় ॥ 
বাটার বাহির হইলেন রথুনাথ । 
চারিতিতে ধায় লোক করি যোড়হাত ॥ 

»*গ্ীরাম লক্ষণ দৌহে চাড়লেন রথে । 
দেখিতে সকল লোক পায় চাঁরিভিতে |, 
উদ্ধশ্বীসে ধাইলেক মারা গভবতী | 

লক্জা ভয় নাহি মানে কুলের যুবতী ॥ 
ক করিবে স্বামী) কি কাপিবে ধন জনে । 
ঘুচিবে সর্কল প পাপ রাম দ্রশনে ॥ 
সারিং লোক সবে দাণাইয়া চায়'। 
আরামের যত গুণ সর্ববলোকে পায় ॥ ০ 
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোগা হের পলাজা | 
জন্মে রামু যেন করি তব পুজা ॥ 
সর্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন । 
সর্ববলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরধ 



২১৬ আমীয়ণ 
শা তত হু শি শিট তই ছি শি অপ পি পটল তি শির্পা তে পাত শি তি আপি 21 পাজি সি পিসি পতি সপ ম্রিিটি স্্ স্পা সি তত 

রামরূপে নারীগ«্ মজাইল চিত এক বরে ভরতে করিব দণুধর। 
নয়নে না চান রাম পরনারী ভীত ॥ . 1 আর বরে রাম তুমি হও বমচর ॥ 
বূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে । .*! কুই বারে ছুই ্  আছে মম ধার। 
কপাল নিন্দিরা সরে গেল নিষ ঘরে ॥ মম ধার শুধি তারে সত্যে কন পার ॥ 
জর গিয়াত্ত্রী সবার মন নহে স্থির।+ শির ঈটা ধরি রা পরিবা বাকল। 
পিতৃ কাছে প্ররেশ করেন রঘুবীর ॥ বনে চৌদ্দ বর খাইবা ফুল ফল ॥ 
এক প্রকোষ্ঠের হিঃ রহেন লন্ঘবণ | শুনিয়া কহেন রাঁম সহাস্ত বনে । 

' ভিতর নিবাসে র।ম করেন গমন ॥ তোমার আঙ্ঞায় মাত এই যাই ধনে ॥ 
দশরথ রাজা ভুমে লোটে অভিযানে |, £ র্ করিয়া কোন কামে পিতার়ে ঘুগ্ছিত ৷ 
কৈকেয়ী রাজার কাঁছে আছে সেইখানে ॥ লঙ্বিনে তোমার আঙ্ছ। নহেত উচিত । 

আরম বলেন মাত কহত কারণ? আছ্বুক পিতার কাঁধ [তুশি আজ্ঞা কর। 
কেন পিনত| বিণারদদিত, ভূমিতে শয়ন ॥ তধ আজ্ঞা সকল হইতে মহন্তর ॥ 
কোপ যদি রা হাসেন আঁগা দেখে 4 | তব পতি ইবে রবে পিতার বচন। 
আলি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে ॥ | চতুর্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন ॥ 
কোন দো করিলাম পিতার চরণে । | ভরতেযে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ। 
উন্তর না দেন পিত। কিসের কারণে ॥ | ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ ॥ 
ভতর শত্র'্র ছুই ভাই নাহি দেশে |. ; কৌন দোধ নাহি মাঁত। তাহার শরীরে ! 
*্াড়লের আলয়েতে রহিলা প্রবাসে ॥ রী জন বাল্্যভোপ দেহ ভরতেরে ॥ 
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বহু দিন গত না আইল ছুই জন | ককেন। বলেন রাম আগে যাহ বন। 
সেই মনোদ্ছঃখে নুঝিবিরদ বদন ॥ 'আসিবে তবে এই নিকেতন ॥ 
কোন জন কিন্বা করিয়াছে অপনাধ | গায় কথাতে কৌপ না করিহ মনে । 
ভূমে লোট!ইয়া তেই কবেন বিধাঁদ ॥ শিরে,জটা ধরি তুমি আজি যাহ বনে । 
তুমি বুঝি পিতারে কহিলা কট্বাণী। হেটমাথ। করিয়। শুনেন মহারাজ | 
সত্য করি কহ গে! বিণাতা ঠাকুরাণী ॥ | কি কহিব কৈকেমীর 'নাঁহি ভয় লাজ ॥ 
কি করিবে রাজভোগে পিতার আভাবে |. টকৈকেরীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস ! 
আম|রে কহ'গো সত্য প্রাণ পাই তবে ॥ | বিলম্ঘ নাহিক আগি যাব বনবধস ॥ 
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিন পালন । যাবৎ মাঁয়ৈরে সীতা করি সমর্পণ । 
সেই কথা-মাতা মোরে কহ বিবরণ ॥ তাঁর বিলম্ব মাত। সহিবা এখন ॥ 
আছুক ও কার্য তোমার বচনে। * 1 ভূমে লেঃটাইয়া রাজ। আছেন বিযাদে। 
রাজ্য ছাঁড়ি প্রাণ ছাড়ি কি ছার 'জীবনে ॥ | শুনেন ফ্ৌহার বাক্য স্বপ্ হেন বোধে ॥ 

ও ও পু ্ 

শ্রীরাম এরল সে কৈকেযী পাপৃহিয়া। রামচন্দ্র পিতার চরণদ্য় বন্দে। 
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠর হইয়া! ॥, দশরথ ক্রন্দন করেন নিরািন্দে ॥ 
'দেত্যকুষ্ধে মহারাজ ঘার়েতে জর্জর | * | পিতারে প্রণয়ি রাম.চলেন ত্বরিত 
তাতে সেধিলাম দিতে চাহিলেন বর ॥ হা রাম বলিয়া রাজ! হল্নমুচ্ছিত ॥ 
বিস্ফোট হইল পুনঃ করি সেবা পুজা | - ] মুখে নাহি শব্দ রাজার নাহিক চেতন । 
ত্রাহে সছ্য বর দিত্ডে চাহিলেন রাজা ॥ | হুইলেন বাহির যে জীরাম লক্ষমণ ॥ 
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রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে? শ্রীরাম বল্নে মাত! দৈন্ধবর ঘটন । 
প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে ॥ | বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন ॥. * 
করেন কৌশলাদেবী দেবতা পুজন। * ,| পিতৃসেবা বিমাতি। করিল বার্বোর । 
ধৃপ ধুনা স্কৃতদীপ জ্বালিল তখন ॥ ছুই বর দিতে ছিল প্রিতার স্বীকার ॥ 
নানা উপহারে রাণী পুরিয়াছে ঘর। * | আন আমি রাজা হব মকলের আগে?” 
সাত'শত সপত্বীসে ঘরের ভিতর ॥ শুনিয়! বিমাতা৷ সেই ছুই বর মাগে | 

স্প্পবে মাত্র কৈকেয়ী নাহিক'একজন | এক বরে ভরতে করিতে দগুধর | 

সাত শত রাঁণী আর বহু নীরীগণ ॥ . আর বরে আমি যাই বনের ভিতর ॥ 
কৌশল্যার কাছে খুঁকে সাত শত রাণী । ।-স্বামী বিনা সত্াীলোকের আর নাই গতি | 
রামজয় এই মাত্র শব্দ সদা শুনিএ। বিমাতার-সেবায় পিতার "প্রীতি অতি & 

হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে তুমি বদ সেব। মাতা করিতা! পিতারে । 
আশীর্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে ॥- তবে কেশ এত পাঁপ 'ঘটিবে তোমারে ॥ 

তোমারে দিলেন রাজ! নিজ রাঁজাদান। | এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে । 
্থপ্রসন্। রাঁজলক্ষণী করুন কল্যাণ ॥ ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা 'অন্তরে॥ 
নানাবিধ সুখ ভুগ্ত হও চিরজিবা। কাটিলে কদলী যেন লোটাঁয় ভূতলে ! 

চিরকাল রাজ্য কর পাঁলহ পৃথিবী ॥ হা পুভ্র বলিয় রাণী রাম প্রতি বলে 1 

পা 

চিট 

সেবিলাম শিব শিবা চরণকমলে। " 1 গুণের সাগর পুক্র যাঁর ধায় বন। 
তুমি পুজ রাস্তা ছও সেই পুণ্যফলে ॥ | সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন । 
শ্রীরাম বলেন মাতা হর্ষ হও কিসে । রাজার প্রথম জায়া আমি মহারা শী । 

হাতেতে আইল নিধি গেল ঠদবর্দোবে ॥ ; চগ্ডাদী হইল মোর কৈকেঁয়ী সতিনী ॥ 
তৃমি আমি. সীতা আর অনুজ লক্ষ্মণ । 1 ঘটাইল প্রমাদ কৈকেয়ী পাপীয়সী | 
শোঁকসিন্ধুনীরে জাজি মাঁজ চারি জন ॥ | রাঁজারে কহিয়! রামে করে বনবাসী ॥ 
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই। | সূর্যবংশ রাজ্যে নাই অকাল মরণ। 
প্রশ্নাদ পাঁড়িল্ল মাতা বিমাতা! কৈকেয়ী ॥ | এই সে কারণে মগ না যায় জীবন ॥ 
বিমাতার বচনে যাইতে হৈল বন। ,; পুজিলাম কত শত দেব দেবীগণে। 
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন ॥ ূ তার কি এ ফল বাছ। তুমি মাও বনে ॥ 
শুনিয়া পড়িল রাণী মুচ্ছিতা হস্য়া। | বত ঘত সূর্য্যবংশে রাজা জন্মেছিল। 
ডাকেন তুরিত রাম মা মা বলিয়| ॥ . | বল দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল ॥ 
মা মা বলিয়া রাম উচ্চৈঃ্বরে ডাকে । 1 অযশ রাখিল রাজ! নারীর বচনে। 
মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিনু নরক |, স্ত্রাবাধা পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে ॥ 

কৌশল্যারে খরি তোলে শ্রীরাম লক্ষমণ। স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুভ্রে পাঠান "কাননে । 
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন ॥ এমন পিতার কথা ন। শুনিহ কাণে ॥ 
চৈতন্য পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে । | লক্ষণ বলেন মত্য তব কথা পুজি 7 
সকল বৃত্তীস্ত সত্য বলহ আমারে ॥ স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রীজ্য ত্যজি ॥ 
মোর দিব্য লাঁগে যদি ভীঁড়াগ্ড আমায় । | জ্যেষ্ঠ পুন্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে ॥ 
কি দোষে কৈকেয়ী বনে তোমারে পাঠায় হেন পুভ্র বনে রাজাপাঠান কি দোষে. 

[১৩] 



না 

আগে র|জা দির॥গরে পাঠান কাননে 
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে ॥ 
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার । 
তাবৎ গ্ীরামচন্্র লহ্ রাচ্যভার ॥ 
ক্ুক্যে ছর্বদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগণু। 
করিয়াছে বাধ্য তারে কৈকেয়ী কেবন্ব ॥ 
যদি রঘুনাথ আমি হব আজ্ঞা পাই । 
ভরতে খণ্ডিয় রাজ্য তোম্শরে দেওয়াই ॥ | 
আমি এই আছি রাম তেম।র সেবক । 
আজ্ঞা কর ভরন্তের কাটিব কটক ॥ 
তুমি যদি হস্তে গ্রহ ধর ধন্ুর্ববাণ | 
তব ন্নণে ও৫কান জন্গ হবে আগমণ ॥ 

€কীশল্যা বলেন রাঁম কি বলে লঙ্গমণ | , 
বিমার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন। 
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার | 
ভরতের তরে দেহ সব রাঁজ্যভার ॥ 
অন্য সত্য পালিতে নাহিক প্রয়োজন | 
দেশে থাক রাম ভূমি না যাইও বন ॥ 
মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃধাকা ধর । 

পিতা হৈতে মাতা তব,অতি মহন্ত 
গর্ভে ধরি ছুঃখ পার শুন দিয়! পে দে। 
হন মাতৃ আজ্ঞ! রাম লঙ্ঘ তুমি কিসে ॥ 

বাপের বচন রাখ লঙ্ঘ মাতৃ বাণী। 
' কোন শাস্ত্রে হেন কথা কোথাও না শুনি । 

ভ্ীরামূ বলেন মাত গুন এক কথ] ।, 
পিতা অ তশয়ু,মান্য তোমার দেবতা! | 
দেখহ পরশুরাম পিতার কথায় । * 

অস্ত্রাঘাত ক'রলেন মায়ের মাথায় ॥ 
পিতার আজ্ঞায় অক্টীবন্রের গোবধ । 
সগর জন্মায় পুত্রগণের আপদ ॥ ৬ 
সত্য ন! লজ্যেন পিতৃসত্যেতে তৃৎ্পর। 
অম ছুঃখ্রে পিতা হইয়াছেন কাতির*। 
পিউস্নজ্স্আমি যুদি না করি পালন | * 
বৃথা-রাজ্যেগ মম বৃথাই জীবন ॥ " 
বর্জিবেন বিমীতাঁরে পিতা৷ লয় ষনে । 
করিহ তাহার সেব! তুমি রাত্রি দিনে ॥ 

রমায়ণ 

কৌশল্য। বলেন র।ম সত্যে যাও বন। 
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন 4 

,মনভবধ করিলে হইবে তবপাঁপ। 
মাতদধ পাপে রাম বড় পাবে চাপ ॥ 

৷ পিতৃদত্য পাঁলিবা সে মায়ের মরণে। 
| কোন পাপ বড় বলাম ভাৰ দেখি মনে" 
আশ্ফালন লক্মমণণ“করেন অতিশয় | 
শ্রীরাম বলেন ত্তব বুদ্ধি ভার নয় ॥ 

. ঘত যত্ব কর তুমি রাঁছু লইবারে। 
তত যত্রুকরি আমি যাইনত কাতারে ॥ 
বিমাতার দোম নাহি দোষী নহে কুশী। 
সকল দেখিব। ভাই বিধাতার বাজী ॥ 
বিমাতা জাঁনেম ভাল আমান চারিত। 

ৃ ভনয়। শুশিয়া করিনেন বিপরীত ॥ 
ভরত হইন্ডে ভার আম। প্রতি আশা। 
বিমাভার দে'ম মাই আআ নার দুর্দশা ॥ 
বেশদন যে হবে তাহঝধি দব জানে । 

*ছুঃথ না, ভাবিহ' ভাই ক্ক্ষ। দেহ মনে ॥ 
| ছুঃখ না! হুপ্িলে কথ্ম না হম খণ্ডন । 
৷ ছুঃখ স্খ দেখ ভাই ললাটে লিখন ॥ 

| প্রবোর না মানে কালমপ যেন,গড্জে | 
র  স্থঘিত্রাযুমার শিশু ঘনণ্ন তঙ্জে ॥ 
| ধন্থুকেতে গুণ দিয়। টিরে চারি ভিতে। 
। কৃপিয়া ল্মণ বার লাগিল কহিতে ॥ 
( বাজ্যখন্জ ছাঁড়ির়া হইব বশবাসা। 
রাজাভোগ ত্যজি ফল ঘূল আ' ভিলাধী ॥ 
সমাস তচ্গন্ড। বত ব্রাহ্মণের কণ্মন। 

ৃ কত্রিয়ের সদা যুদ্ধ সেই তাঁর ধর্ম ॥ 
রা ৪ কে[খাঁয় কে করেছে বনবাঁস। 

রর জানে বিষাতা শক্রর মধ্যে গণি]. 
তার বাক্যে রাঁজ্য ছাড়ে কেখাও না শুনি ॥ 

তোম। বিনা পিতার মনেতে নাহি আন । 
তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিরেন প্রাণ 
তোমা বিনা রাজা যাইবেন পরলোকে । 
প্রাণ ত্যঞ্গিবেন মাতা তোমা পুক্রশোকে : 
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এই শোকে মাতৃ পি ত্যজিল জীবন 
মাতৃ পিতৃ হত্যা ভুমি কর কি কৃরিণ ॥ 
অকারণে হের এ অজানু বানু দণ্ড । 
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড। 
অকারণে ধরি খড়গ চর্শা ভল্ল শল | 

আজ্ঞা কর ভরতেরে করি নিশ্মংল ॥ 
সকল হইল ব্যর্থ এ সব সম্পাদ | 
আ।ম দাস থাকিতে প্রতুর এ আপদ ॥ 
ভশ্ীরাম বলেন তাঁর নাহি অপরাধ। 

ভরত ন! জানে কিছু এতেক প্রমাদ ॥ 
অকারণ ভরতেরে কেন কর রোষ। 
বিবির নির্ববন্ধ ইহা তাহ।র কি দোঁষ ॥ " 
রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ | 
দয়ামম রাঁম নাহি শুনেন বচন ॥ 
মায়োরে কহেন ্ঃ প্রবোধ বচন । 

এ | কর মাতা ভ্বৃজি যাই আমি বন ॥ 

ফৌশল্য। কহেন ফ্লামে সজল নয়নে । ? 
না গাঁণ হইবে কবে দেখা তুব সনে ॥ 

নে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে । 
সেই মন্ত্র দিল রাণা আরামের কানে ॥ 
চত্ুত্ঘশ বধ'বনে খাকিবে কুশলে। 
অন্ট লোকপাঁল রাখ আমীর ছাওয়ালে ॥ 

ব্রপ্গা বিঞু রাখুন কার্তিক গনণপাতি | 
লঞ্মনা সরখ্ধতা রক।'করুন পার্বতা ॥ 
একা দুশ রুদ্র জার দ্বাদশ যে রা | 

জলে স্থলে'রক্ষ। করুন আর যে গৃ থিবী ॥ 
চৌন্দবর্ষ ঘদি রহে আমার জীবর্ণ। 
তবে তোমা! সনে মম হবে দরশন ॥ 

বিদার হইয়। রাম মায়ের চরণে ॥ 
গেলেন লখখনণ সহ সীতা সম্তারিখে ॥ 
শীরম বলেন*সীতা নিজ কম্মদোষে। 
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনৰাসে ॥ 
বিবাহ কারয়া এক বষ আছে ঘরে । 
হের্নকালে, 'বিগ!তা, ফেলিল মহাফেরে ॥ 
তাহার বচনে আমি যাই বনধাস। 
ভরতেরে র।জা দ্বিতে বিমতার আশ ॥ 

টিটি 

চতুর্দাশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে। 
তাঁবৎ,মায়ের সেবা! কর রাত্রি দিনে ॥ : 
জানকী বলেন স্থখে হইয়া নিরাশ । 
স্বামী বিনা আমার ন্ম্িসর গৃহ বাঁস ॥ 
তুমি সে পরমগ্ডরু তুমি সে দেবতা । ./ 
তুম্মি যাও যথা প্রভু আমি যাঁই তথা ॥ 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের "আর নাহি গতি । 
স্বামীর জীবনে 'জীয়ে মরণে সংহতি ॥ 
স্রাণনাথ এক ফেন হবে বনবাসী । 

পথের দোপর হব করে লও দাসী ॥ 

বনে প্রস্তু ভ্রমণ করিবা নাঁনা ক্লেশে । 
ছুঃখ পাসরিবা যদি দাঁপী থাকে পাশে ॥ 
য্দি বল সীতা বনে পাবে নানা দুঃখ । 
শত ছুঃখ ঘুচে যদি হেরি তকমুখ ॥ 
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি । 
তোমার সেবায় ছুঃখ শখ হেন মানি ॥ 
ইহরাম বলেন শুন জনক-ছুহিতে । 
বিএম দণ্ডক বন ন! বাইহ সাতে ॥ 
দিংহ ব্যাত্র আছে তথা রাক্ষমী রাকস। 
বাণিক। হইয়া কেন কর এ সাহস ॥ 
গন্তঃপুরে নানা, ভোগেখাক মনহাখে 1 
কল সুপ খাইর| কেন ভমিবে দণ্ডকে ॥ 
ভোমার হসজ্ঞজ।| শধ্যা পালক কোমল 

কুশ|ফরে বিদ্ধ হকে চরণ কোমল ॥ 
তুমি সাম দোঁহে হব বিকৃতি আক 

দৌঁহে দৌহাাকারে দেখি ন! রে রীতি 
চত্ু্দগ্র বর্ষ গেলে দেখ বুঝি যনে ।' 
এই কাল গেলে স্থখে থাকিব দুজনে ॥ 
চিন্তা না কারহ ক।ত্তে ক্ষান্ত হও মনে । 
বিধম রাক্ষলগ্জল|! আছে সেই বনে ॥ 

শ্রীরামের বচগে দীতার ওষ্ঠ কাপ |. 
কহেন রাঁমের প্রতি কুপিত সঞ্ভ্রপে ॥. 

পণ্ডিত হয়! বল নির্বেবোধের' পীক্র-1- 
কেন হেন জনে পিতা দিলেন “আমায় ॥ 

নি নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে । 
দেখ তারে বীর বলে+কোন ধার 'জনে ॥ 
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৪৬ 

রাজ্য নিতে ভরত না করিল অপেক্ষা । 

রামায়ণ | 

শ্রীরম বলেন শুন অনুজ লম্মমণ। 

তার রাজ্যে কী তোমার কিসে পায় রক্ষা | দেশেতে থাকিয়া কর.সবার'পালন ॥ 

পেয়েছিলা৷ রাজ্য তুমি লইল যে জন। 
স্ত্রী লইতে বিলম্ব তুহার কতমক্ষণ ॥ 
ত্র সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাটা ফুটে : 
তুণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥ 
তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূগি গায়। 
'অগ্ুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায় ॥ 
তব সহ থাকি যদি পাই'তরুমূল | 
অন্য স্বর্গ গৃহ নহে তার সমতল ॥ 
তব ছুঃখে হুঃখ মম শ্খে জখ ভার । 
আহংরে আহার আর বিহারে বিহার ॥ 
্ষুধ। তৃষা যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন । 
শ্যামরূপ নিনখিয়া করিব বারণ ॥ 
বন্তীর্ঘথ দেখিব অনেক তপোবন । 
নানাবিধ পর্বতে করিব আরোহণ ॥ 
যখন পিতার ঘরে ছিল্ম শৈশবে । 
বলিতেন আমাকে দেখিয়া মুশি সবে ॥ 
শুন হে জনকরাজ তোমার ছুহিভ। ৷ 
করিবেন বনবাস পতির,সহিতা ॥ 
ব্রাক্মণের কথ! ক না হয়.খণ্ডন। 
বনবাপ আছে মম ললাটে লিখন ॥ 
তুমি ছাঁড়ি,গেলে আমি ত্যজিব জীবন । 

স্ত্রীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন ॥ 
ভীরায় বলেন.বুঝিলম তব মন । 
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥ 
বনে বাঁপ হেতু হইয়াছে তব মন। « 
খপাইয়া ফেলাহ গায়ের আভরণ ॥ 
এতেক গুশিয়া সীত। হরিমূ অন্তারে | 
ঘুলিলেন অলঙ্কার যে ছিল শরীরে ॥ 
লন্মুখে দেখেনযত ব্রাহ্মণ সজ্জন | 
ভান্বারে দেন তিনি নিজ আভরণ+॥ 
আন্তনুণ অর্পিয়৷ বলেন লীতা বাণী। 
ভূষণ পরেন যেন তোমার ত্রান্মণী ॥ 
সীতার ভাগ্ডারে ছিল বহু বস্ত্র ধনন। 
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ ॥ 

[দাস দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা । 
রাজ্য লইবারে ভাই ন! করিহণ্আশা ॥ 
পিতা মাতা কাতর হবেন মম শোকে | 
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে ॥ 

যেই তুমি সেই আমি: শুনহ লন্মমণ | 

একেরে দেখিলে হয় শোক পাসরণ ॥ 

"| লক্ষ্মণ বলেন আমি হই অগ্রসর | 
সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচরু ॥ 

যেই তুমি সেই আমি বিধাতা৷ তা জানে 
যদি'আমি থাকি কুমি কি করিবে বনে ॥ 
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে । 
সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে ॥ 
রাজার কুমারা সীত! ছুঃখ নাহি জানে । 
সেবক বিহনে ছুঃখ পাবেন কাননে ॥ 
শ্রীরাম বলেন ভাই যদি বাবে বন। 

' বাছিয়া'ধন্ুক বাণ লহ রে লক্ষণ ॥ 
বিষম রাক্ষদ সব আছে সেই বনে । 
ধনুর্ববাণ' লহ যেন জয়ী হই রণে॥ 
পাইয়! রামের আজ্ঞা লক্নণ সত্তর | 
ভাল ভাল বাণ সব বাঞ্চিল বিস্তর ॥ 

| শীরাম বলেন বলি লক্ষ্মণ তোমারে । 

তল্লাস কূরহ ধন কি আছে ভাগারে ॥ 

ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন ।, 
ব্রাহ্মণ সঙ্জনে দেহ যত আছেধন ॥ 
মুনি খধি আদি করি কুল পুরোহিত । 
তা সবারে ধন দিয়! তোবহ্ ত্বরিত ॥ 

বাছিয়। বাঁছিয়া আন কুলীন ব্রাক্ষাণ। 
০ 

যেবা যত 'চা্ছ তারে দেহ তত ধন ॥ 
যতেক দরিছ্ে আছে ভিক্ষ। মাগি খায় । 

তা৷ সবারে দেহ ধন যেবা যত চায় ॥ 
মম দুঃখে যত লোক হইবেক ছুঃখী। 
চতুর্দশ বর্ষ যেন হয় তারা সুখী ॥ “ 
পাইলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশ । 

তাহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ ॥ 



আযোধ্যাকাণ্ড। 

ভাঁগার করেন শুনা ধন বিতরণে । 
'সবারে তোষেণ রাম মধুর বচনে ॥. 
আমা লাগি তোমরা না করিহ ক্রন্দন । 
করিবে ভরত ভাই সবার পালন ॥ 
কোন দো নাহি ভাই ভরত শরীরে । 
বড় তুষ্ট আ'ছ আর্মি তার ব্যবহারে ॥ 

। নান! রত্বে রাম করিলেন পরিহার । 

স্স্ষ্ষ 

দানে শূন্য করিলেন,.শৃতেক ভাগ্ডার ॥ 

সকল ভাগার*শৃন্য আরু নাহি ধন। 

'হেনকালে বার্তা পায় ব্রিজটাব্রাণ। 
বড়ই দরিদ্র সে ত্রিজট! নাম ধরে। 
দাঁন কথা শুনিয়া সে ধড়কড় করে ॥ 
চলিতে শকতি নাই তনু ক্ষাণ হয়। 
ব্রা্মণী তাহাকে হিত উপদেশ কয় ॥ 
দীনেরে করেন ধনী রাম দিয়া ধন। 
তুমি আমি বুড়া বুড়ী মরি ছুই জন॥ 

তুঁম বৃদ্ধ আমি নারী ্ুঃ থ যে অপার। " 
কে আর পুমিবে-কৌোথা মিলিবে আহার ॥ 
শুনিয়। ব্রাক্মণ তাঁবে নড়া ভর করে । 

অতি কঞ্জে গিয়া কহে রামের গোচরে ॥ 
আমি দ্বিজ দরিদ্র ব্রিজট। নাম ধরি। 
বৃদ্ধকালে ব্রাহ্মণীকে পুদিতে ন না পারি ॥ 
পুজ্র নাই আমার কে ক'রবে পালন। 
অনাহারে বুড়। বুড়ী রি ছুইজন ॥ 
নড়ি ভর ক.রয়৷ আইলাম সম্প্রতি | 
তোমা বিনা-দরিদ্রের আর নাহি গতি ॥ 
শ্রীরাম বলেন দ্বিজ আদিয়াছ শেষে । 
ধন নাই লক্ষ ধেনু লৈয়! যাও দেশে ॥ 

. ধেনু দান পাইয়। দ্বিজ হরিষ অন্তরে | 
কাপড় আটিয়। যায় পালের ভিতরে ॥ 
দৃঢ় করি চুল বাঁদ্ধি নড়ি করি হাতে । 
পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে ॥ 
বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে স্ববজনে | 
ধেনুতৈ মারিবে নাকি এ'বুদ্ধ ব্রাঙ্মণে ॥ 
হাসিয়া ব্কিল কেহ কেহ বা”বিষাদ | 
ব্রহ্মবধ হেতু রাম.গাঁড়িল। প্রমাদ ॥ 

| শ্রীরাম বল্নে দ্বিজ কহিতে ঢয়াই। 

১৬৩ 
স্টিভ পাস ্িরউরসরসপর্স্সসপগ্্্সস্পইউািস 

ন! পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই ॥ 
* এক ধেনু লইতে তোমার এ সন্কট। 
মরিবারে যাহ কেন ধেনুর নিকট ॥ 
'ধেনুর ইহিত দান দিলাম গোয়াল । 
গোয়ালে রাখিবে ধেনু খাকে যত কাল ॥ 
অনুমানে জানি-তুমি বড়ই*নিদ্ধন | 
আজ্ঞা কর দিতে পারি আর কিছু ধন ॥ 

'| দবি্গ বলে প্রভু নাহি চাহি আর ধন। 
ধেনু ধন বিনা নাহি অন্য প্রয়োজন ॥ 
বুড়া বুড়ী'ধেনু দুগ্ধ খাইব অপার । 
কত হুদ্ধ বিকি দিয়! পুরিব ভাগার ॥ 

পু অনাখের নাথ তুমি সকলের গতি । 
ূ কহিতে তোমার গুণ কাহার শকতি ॥ 
এক লক্ষ ধেনু লইয়। দ্বিজ গেল দেশে । 
রূচিল অযোধ্যাকাগু. কবি কুতিবাসে ॥ 

শ্ীরামচন্দ্র ও সীতাদেধী এবং লক্ষণের 
বন গমন ।  . 

. রামের প্রসাদে বাড়ে সবার এরশ্বর্ষ) | 
দরিদ্র হইল ধনী শুনিতে আশ্চর্য ॥ 
র।জ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে। 

শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে॥ 
মাঝে সাতা আগে পাছে ছুই মহাবীর । 

৷ তিন জন হইলেন পুরীর বাহির ॥ 
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী | 
জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী ॥ 
যে সীতা না দেখিতেন সুর্যের কিরণ। 
হেন সীত! বনে যান দেখে সর্বজন ॥ 
যেই রাম ভ্রমেণ সোণার চতুর্দোল | 
হেন প্রভূ রাম পথ বহেন ভূতলে 1. 
কৌথাও ন] দেখি হেন কোথাঁও লু শুনি 
হাহাঁকশর করে বৃদ্ধ বালক রমণী ॥ 
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে। 
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে ॥ 



১৪২ 

বুদ্ধি নাই তৃপ্তির হরিয়াছে জ্ঞান'। 
রাম বনে গেলে তার কিসে রবে প্রাণ ॥ 

রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।. 
রাম.হেন পুত্র হয় কৈল ব্নবাসী । 
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ |: 
বিপরীত বুদ্ধি,হয় এই সে কারণ ॥' 
জানকী সহিত র্বাম যান তপোবন । 
রাজ্যস্থখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষণ ॥ 
পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সম , : 
চৌদ্দবর্ষ এক ঠাই থাকি গিরা বানে ॥ 
অযোধ্যার, ঘর ছার ফেলাই ভাক্গিয়া। 
কৈকেয়ী করুক '্রাজ্য ভরতে লইয়া । 

" শৃগাল ভন্লুফ হউক অযোধ্যানগরে |: 
স[য়ে পোয়ে রাঙ্ত্ব করুক একেশ্বরে ॥ 

এই রুপ শ্রীরামেরে সকলে বাখানে । 
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে ॥ 
এক প্রকোষ্ঠ বাহিরে রহেন তিন জন । 
আবাস ভিতরে রাজ। করেন এন্দন ॥ 

ভ্প ত বলেন রে কৈবেয়ী ভুজর্গিশী 
তোরে আনি 'মাঁজলাম় সবংশে আপনি 
'রঘুবংশ ক্ষয় হেড আইলি রাক্ষপা। 
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী ॥ 
কেমনে দেখিব আমি রাম যায় বন। 
রম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 

চি 

রামায়ণ। 
সপ আপ পি আপ সি সা এ তি 

আজি হৈতে তোরে আমি করিনু বর্জন ! 

তরত্রে না লইব শ্রাদ্ধ বা তর্পণ 
থাঁকি অগ্য প্রকোষ্ঠেতে তাঁরা তিন জন। 
শুনেন রাঁজার সর্বব বিলাঁপণ্বচন ॥ 

" রাজার ছুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
রাজার ক্রন্দন্মেতে কাঁন্দেন ছুইজন ॥ 
াবাস ভিউরে দেখে কান্দেন ভূপতি | 
হেনকালে উপনীত স্থমন্ত্র সারথি ॥ 
'যোডহাতে বার্তা কছে রাজার গোচর | 

* নিবেদন অবধাঁন কর শুপবর ॥ 

[ 
রা 

প্রাণ যাক তাহে মম নাহি কোন শো ক।, 
আমানে ভ্ত্রাবশ বলি ঘুষিবেক লোক ॥ 
বড় বড় রাজ! আমি জানলাম রণে « 
দেব দেত্য, গদ্ধর্বব কীপয়ে মোর বাণে ॥ 
যেই রাজ! জিনিলেক দৈত্য যে সন্ধর। . 
যারে অর্ধাসনে স্থান দেন পুরন্দর ॥ 
হেন দশরথ রাজা! স্ত্রী লাগিঘা। মরে । 
এই অপকীর্তি মম থা।কল সংসারে ॥ 

ক্ষ বশুনা "হইবে অন্য কোন নুর | 
আমার মরলে লোক শিখিল বিস্তর 1 
বঞ্জিবে ভরত তোরে এই অনাগীরে | 
আমি বর্জিলাম তোঁুর আর ভরতেযে ॥ 

শ্রীরাম লক্ষমণ লীতা যাঁন আজি বনে । 

ষিদায় হইতে মাইলেন তিন জনে ॥ 
ভূপতি বলেন মন্ত্রী নাহি মম জ্ঞান । 
সাত শত মহারাঁণী আন মোর স্থান ॥ 

রাঙ্গাজ্ঞা পাইয়া চলে স্ুমন্ত্র সারাখি | 
সাত শত মহাঁদেবী 9সানে শীপ্রগতি ॥ 

সাত শত মহ্দেবী ঠারিদিকে নৈসে। 
তারাগাথ মধ্য ঘেন চক্র গ্রকাশে ॥ 
ভমপ্ রাঙাজ্ঞামতে চ ৪ হিট | 

জ্রীরার্ম লক্ষণ রীতা আনে ভিন জন ॥ 
কহেন বন্দায়। রাম পি তার চ চরণে । 
আঁচ্ছ। কর বনে যাই'এই তিন জনে ॥ 

( কহিপেন নৃপতি করিয়৷ হাহাকার । 
মম মঙ্গে দেখা বাছান। হইবে আর ॥ 
এথ!'না রহিব আমি না রবে জীবন, 
(তোমার সহিত রাশ যাব তপোবন ॥ 

স্্রীরাম বলেন পিতা। এ নহে বিহত। 
পুত্র. মঙ্গ পিতা যায় এই কি উচিত ॥ 
তূপততি ত বলেন রা থাক এক ক্লাতি | 

এক রাঙ্িউ্রকত্র করিব নিবসতি ॥ 

ভাঁলমতে দেখিব তোমার সুঁবদন ॥ * 

পুনর্ববার ঘা হইবে চন্দ্র দরশন ॥ 
শ্রীরাম বলেন স্বদি নিশ্চিত গমন | 
এক রাত্রি লাগি কেন সত উল্লজ্ঘন | 
আজি আমি বন যাব আছে এ নির্ববন্ধ | 
না! গেলে বিম(ত। মনেণ্ভাবিবেন মন্দ ॥ 



অমোধাকাও 
শাসিত পাপা পিস রসি পসপিতিসপিলীসপ জর 

আজি হতে অন্ন করিলাম বিবর্জন। 
বনে গিয়া ফল মুগ্ধ করিব ভক্ষণ ॥ 

তীরে পুত্র বলি যে কুলের অলঙ্কার । 
পিতৃ্ত্য পান্বিয়া শোধয়ে পিতৃধার ॥ 

ভূপতি বলেন শুন সুমন্ত বচন ।* 
অশ্ব হস্তী সঙ্গে দেহ 'বছ মুল ধন ॥. 
অবীণ্যের মধ্যে আছে বহু পুশ্যহ্থান। 
ব্রাহ্মণ তপম্বী দেখি করিহ প্রান ॥ 
যদি ধন দিতে রাজা“ রুরেন আশ্বাস । 
'কৈকেয়ী অন্তরে ছুঃশী ছাঁড়িল নিশ্বাসু ॥ 
সর্ববাঙ্গ হইল'শুক্ক প্লান হেল মুখ । 
রাঞ্গরে পাড়িল গালি পায়ে মনে গঃথ ॥ 
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার । 
কুটিল হৃদয় কর অন্যথ! তাহার ॥ 
তন বংশে ছিলেন মগর মহাশয় । 
অসমঞ্জ পুজে বর্জন প্রধান তনয় ॥ 
রামেরে বর্জগিতে আনি মনে লাগে ব্যথা ।* 
আঁপনি করিয়। সম্ত্য করিলা জন্যগা, |. 
এত যদি ভূপতিরে বলিল ঠিককেরী । 
নুপতি বলেন শুন পাশীয় নস কহি ॥' 
সগরের পুজ অসমঞ্জ দুরাচার | 
গল! চা.প বালকেকে করিত মংহার ॥ 

তার মাতা! পিতা ছুঃখ পায় পুজশোকে | 
জাঁনাইল সগর রাঁজারে প্রগালোকে ॥ 
তব রাজ্য ছাঁড়ি রাজা যাব অন্য দেশ ।' 
অসমঞ্জ প্রগাগণে দেয় বড় ক্রেশ। 
কেমনে থাকিবে প্রজা যে দেশে এশিন | 
প্রজা যদি চও পুত্রে করহ্ বর্জন ॥ 
অসমঞ্জে বর্জেন রাজা লোক অনুরোধে | 
'শীরামেরে বঞ্জ্ি আমি কোন জপরাধে ॥ 
জগতের হিত কলাম জগৎ জীবন | 
হেন রামে কে বলিবে যাহ তৃমি বন ॥ 
তখন বলেন রাম পিতৃ বিদ্যামননে | 
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে ॥ 
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় 'বন। 
অশ্ব হৃস্ত। ধনে তাপ ?কান প্রয়োজন ॥ 
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ৰ পাত্র 'মত্র বলে সতী পরুন বসন ॥ 
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গাছের বাকল পর দণ্ড করি হাতে। 
জানকী লক্ষ্মণ মাত্র যাইবেক সাথে ॥ 

বাকল পরিবে রাম নৈকেমী তা শুনে 
বাকল রাখিয়াছিল দিল ততক্ষণে ॥ 
“বাকল আনিয়া দিল শ্ীরামের হাতে 
কাঁন্দেন্। বাকল দেখি রাজা দশরথে ॥ 
লক্ষমণের সীত!র বাঁকল তিনখানি | 
রোদন করেন দেখে সাত শত রাণী ॥ 
অশ্রুচজল সবাকার করে হল ছল। 

কেমনে পরিনে, সাতা। গাছের-বাকল ॥ 

হর হরি স্মরণ করয়ে সব্বালোকে। 
বজাঘাত হুয়.যেন ভূপতির বুকে ॥. 

পাধাঁণ" তে!র হিয়া । 
মর ন! হয় দরা রাঁমেরে দেখিয়| ॥ 

জানে দশিয়া দং'শণি তিন জনে । 

লক্ষমণ সাঁতারে কেন পাঠাইলি বনে ॥ 
ভসত্য পাশিতে আ্ীরম যান বন। 
নী লক্ষমণ যান কিসের কারণ ॥ 

বধূর ন।কল দেখি রাজার ক্রন্দন | 

*২| 

কও 

পিতৃসত্য রঃ হানে বধূর শক দীয় ।: 

পতিব্রতা নীতাদেবী পশ্চাঁৎ গে। ডায়॥ ॥ 
নান। রঙে পূর্ত বে রজার ভাগার। : 
মন শশিয়া আনে দিব্য ও অহ্ঞ্কার ॥ 

জানকী পরেন তাড় তোড়ন নুপুর । 
মকর কুগুল হার অপূর্ব কেয়ুর ॥ 
মনিনয় মালা আর বিচি গাশুলী। 
হীরক অগ্গুরীতে ৫শাভিত কি অঙ্গুলী ॥ 
ছুই হাতে শত্য তার অদৃত নিশ্মাণ | 

| করিসেন ইত্যাদি মণ পরিধান ॥ 
পষ্টবন্ত্র প রিসেন.অতি মনোহর । , 

ত্রেলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল স্ন্দর | 
যেমন 'ভুপণ ঠার তেমনি আকার !.. .. 
শ্রশুরে জানকীদেবা করে নষস্কার্ | 
বিদায় হইয়।'সীত! শ্বশুর চরণে? 
রহে যোড়হাতে শা শুড়রে বিদ্যমানে ॥ 

সপ শসা 



ভ্হ রামায়ণ । 
৪৯ সিউল জিসান শত পিন স্টপ ৬ পা সপ 

শল্য বরেন সীতা শুন সাবধানে । 1 মায়েরে ঈপেন রাম নৃপতির পায়। 
, স্বামীসেবা সউত করিব! রাত্রি দিনে ॥ | যাব না আসি পিত] পালিহ মাতায় ॥ 

রাজার বছুয়গী তুমি রাজার হমারী | রাজা বলিলেন যদি রহে এ জাবন। 
তোমার আচারে আঁচরিবে অন্য নারী ॥ | তবেত তোমার মায়ে কৰিব পালন | 

১ নিদ্ধন হউক স্বামী অথবা সধন। আমার & আজ্ঞ। রাম না কর লঙ্ঘন ৷ 
স্বামী বিন! স্ত্রীলোকের অন্য নহে মন ॥ | তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন ॥" 
জানকী বলেন,গো কৌশল্যা ঠীকুরাণি। | রাজাজ্ঞায়'রখ আনে হ্থমন্ত্র সারথি । ₹ 
স্বামীসেব! করিতে থে আমি ভাল জানি ॥ তিন দিন রথে যাইবেন রখুপতি ॥ 
স্বাশীসেবা করি মাত্র“এই আমি চাই, 1. শ্রীরাম লম্মমণ সীতা! উঠিলেন রখে | 
তেকারণে ঠাকুরাণি বনবাসেযাই ॥ ' * তোঢুলেন আয়ুধ নানা, লক্ষণ তাহাতে ॥ " 
যত ধন্ম কণ্ম করিয়াছি পিতৃঘরে । রঙ্যখণ্ড ছাঁড়িয়! ৪ আরাম যাঁন বনে । 
আর ত্্রীর মত +জ্কবান না কর আমারে ॥ 

. মায়ের অগ্নিক যে আমারে ভাঁব ব্যথ]। 

, হিত উপদেশ তেই শিখাইল! মাতা! ॥ 
তর কথা শুনিয় কহেন মহাঁরাণী | 
তোমা হেন বধূ আমি ভাগ্য করি মানি ॥ 

পাচ্ছে পাছে কত ধায় ভ্রীপুরুৰগণে ॥ 
ভাঙ্গিল সকল রাজ! অযোধ্যানগরী | 
শ্রীরামের পাছে ধায় সব অন্তঃপুরী ॥ 
ডাক দিয়! স্থমন্ত্রে বলিছে সর্বজন | 
রথ রাখ দেখি শ্ীরামের চন্দ্রানন ॥ 

বধূরে প্রবোধ দিয়া বুঝান শ্রীরামে | “কাটা খোঁচা ভার্সিরঃজ1 উর্ধশ্বীসে ধান । 
সতর্ক থাকিহ রাম মুনির আশ্রমে ॥ রা লন্মমণ সীতা কত দুরে যান ॥ 
রা রূপে চমৎকুত ত্রিভূবনে | শ্রীরাম বলেন শুন অুমন্ধ সারথি । 
সাবধান হইওশ্রাম ভয়ানক বনে ॥ দেখিতে না পারি আমি পিতার ছুর্গাতি ॥ 

, স্ুমিক্রা বলেন শুন' তনয় লক্ষ্মণ । রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন । 
দেবজ্ঞান রামেরে করিহ সর্বক্ষণ ॥ পিতার সহির্ত যেন ন! হয় দর্শন ॥ 
জ্যেষ্টদ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ববশান্ত্রে জানি। : স্থুমন্ত্র বলিল আজ্ঞ! না করিব আন । 
আমার অধিক তব সীত! ঠাকুর[ণী ॥ এক বাক্য বলি আমি কর অবধান ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন্-স্মিত্রা তাই । ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী। 
., আশির্বাদ কর'আমি বনবাসে যাঁই ॥ রথের পশ্চাতে এই দেখ সর্ববপুরী ॥ 
'বন্মেতি তিনেতে তিন থাকিব দোসর । | রাঁজার১নহিত যদি হয় দরশন। 
ত্রিভুবনে আমার কাহারে নাই ডর ॥ তবে না দেশেতে লোক করিবে গমন ॥ 
বন্দেন সবারে রাম যত রাজর[ণী | শ্রীরাম বলেন বলি স্তমন্ত্র ভ্োমারে। 
সবকার ঠাঞ্চি রাম মান ম্লানি ॥ :প্রষ্েজ্মশ্মীহি মোর রাজ্য পরিবারে ॥ 
নমস্কার করেন কৈকেয়ীর. চরণে । নম বাক্য আপনি না পার*লজ্মিবারে | 
অনুমতি রূর মাতা আমি যাই 'বনে ॥ ঝট রগ্র চাঁলাহ না! দেখ! দিব কারে ॥ 

হল'মুন্দ বলিয়াছি ছুর্ক্রর বাণী।: *' | শ্রীরামের আজ্ঞামতে স্থমন্ত্র সারথি । 
মনে কিছুনা করিহ দেহ গো মেলীনি 1 | রথখান চালাই, পবনের্ গতি ॥ 
পাপিষ্ঠ কৈকের়ী তাহে অতি'ক্রুরমতি। | কত দূরে গিয়া রথ “হিল অনর্শন। 
ভালমন্দ্ না বলিল শ্রীরামের প্রতি ॥ ভূমিতে পড়েন রাজাহয়ে অচেতন & 
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সি 97594 সপে পপি সন উস সস এসি পারিস শত এস তি তি ০৩ সি 

শি, ৮২৯ ক চস পম লাশ পলিসি তে পা লাশ লী স্পি সিাশিক 

ক্াজারে ধরিয়া তোলে অমান্ধ্য সকল ] 
শরীরের ধুলি যাড়ে মুখে দেয় জ্ল। 
এক দিন শোকে তীর ঘুস্তি হৈল গ্লান। " 
রাজার জীবম নাই করে অনুমান ॥ 
রাজারে ধরিয়া সবে লৈয়া গেল দেশ । 
সি মধ্যে ভাঁে করায় প্রবেশ ॥ 
ডাগড়ি দশব্রখ বাম, ভুগিতলে ূ 
৬ কৈকেয়ী রাজারে ধরি হোলে 
নরগতি বলেন না ছুই পাতকিনী। 
সী হইয়া! স্বামীকে বঁধলি চত্ডালিশ্বা ॥ 
প্রথমে যখন ছিলি ৮, নে ত 
রার্জ দিন থা কিতিস্ 
তাহার কারণ এ: 

রম ছাড়া করিয়। 
গেলেন শোক 

পা) ০ 5 
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প্রহার ভোজন নাহী কনে উপবাস্ণ। 
[15নাতে কা তিনা না মাত গত গান] 
সংযত হইল শুন্য কলে শিরাশ। 
রাঁএঅনদ্ণ কান্দে লোক করে জাগরণ ণ | 

গেলেন তমসাকুলে শ্রীরাম নম্র 
নানা বনফুল দেখ সে নদীর কুলে রঃ 

রাহংস জ্রাড়। করে তমসার জলে 
মন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা! করিলেন ন্বাঘ । 
তমলার কুলে অজি করিব বিশ্রাম" 
রথ অশ্ব স্ান'করাইল তাঁর জলে । 
জল পাঁন করাইয়া বান্ধে তার কুলে 
অস্তাথরি,গ্িত রবি.বেলারর্পবনাম। 
তমার জলে ক্নান করেন শ্রীরাম 
ল্মণ বৃষেকন তলে বিছাইসা পাতা |, 
করিলেন তাহান্ডে"শয়ন কাম সা ॥ 

সি শপে ০ দশ পপ পপ পপ সস 

শ শশা ২২৮ শন সদ 

নি পল এ 

চা | শিট শা শিস শা 

কিন ররর সা পা পপ এ সপ সপ পা পপ পা লস সস 

চি: 

শু পি সির পি ই লস সাত স্টিবানি বে মলা শা উর অর সঞ্ ৬ ভ শ্প সতা 

| কমগুলু ভরি-জল আনির্স লঙ্ষমণ 
রাম সটত। প্রক্মালন করেন চরণ ॥ . * 
হাতে ধ ধনু পম্মমণ রহিল জাগরণ | 
প্রীতি পাহীলেন রাম লঙ্খ*ণের গুণে ॥ 
জা কুশেতে বঞ্ধচেন এক বাতি এ, 

গ্রভীতে গে নথ শ্রম সা (রা ॥ 
ভাড়ার আদ করি নিয়ম আটা । 
হইলেন আীরাম ভতমম নদী পার ॥ 

*থুখানে যে খানে উঠরাতের রথ রয় 

তথাকার লোক আলি দেয় পিউ | 

ছু কা নে দশ্রথ বাধ রে ভা): (| 

হেন পুত্র শ্ুনগূ প্ঠঠাত কান্তি ॥; 
শুনেন » 

- ৮২৬ ১ 

নাস প পতি" :1 (নন 

সি শ্ছ রা চি পপ" পা স্থিত ৬ সন 

বস মে স্থান হহিভে স্বািতি নন | 
১ নম ৰশাত শালা ভীতি এ জের ০2] 211৯2 আয (1৭ ভ রঃ তি |] 

ব্ 1 ১ টি নি সপ অত, সপ রা! শর সপ 

শাদা পার হহতস আন সহায় 

লে ভা নটি এ+ ১০১ ৩7০৭18 এল ভংল বেল বর হত শা ৭ | 

পোঁখ আপাত 271. ০৭ +৮1 ৫ গাল দি 15817575 মাহ 
সিশি 127 পু ৪ লা রর রর, রি রা নিত চু নান লেন পাড়ে অন্তিম তি |: 
জাবিতে রাহা রত নি দিব রর শা কি সা 2৮ 

₹ জাধিম হাতা এইই দেশ একো তি ॥ 
গু ঙ রে রিং দস্তা হকি ৫ এই দেখে ইক ধাওন দা | 

৬ তা প্র ৪৯) ৮ »1১ 1 ০ 1৮৯৮৭ | গা শ্ব * বখ 76785! (0৮০ (1 1৮৮55 টু 

দুখ শা [১১৮ স্ ৮১৮ ৮ বা” ০৮11 শি শে ২51 শব খান হও তপেণুন কদিন ! 
গু নি 

ওর কি নে দেশের গত, পে অমি নিলেন | 
তাম।র বিহনে মাম গদ্যের ব্নাশণ 
শোন থা স্ক্রিন ভোমার্বণ্বাস 8, 
সবাকারে রামচজ্জ (দেন যেলানি। 
ভালবাস মামারে তোমরা ভাল জানি 
কারয়। রাজার টিন্দ! সবে যার খু | 
পিতৃনিনন শুনি প্রান শেলেন অন্তরে | 
পক্ষা হেন উড়ে রথ ্ রা শেশ। : 
কোশলের রাজ্যে রাম করেন প্রবেশ ॥ 
আরাম ব্নন শুন গন? ্ং ন্্সাশ + 
মদ গাভামহের আছিল এই শ্রী ॥ 
পুদ্রধ করিলেন প্রা ' পালন । 
গর্পাতট 88 দির এটি 1 টি ৮৮০" শু 1 ৮ 



পপ 
* ১ 

সপ সপ সস শত | আপি সপ করি টি ৬ পি উজ ক্এালা শা 

নগরের মধ্যে গঙ্গা শোতে কুতৃহলে । 

সারি সারি যজ্জরুণড তাঁর ছুই কুলে॥ . 
কদলী গুবাক নারিকেল আত্ম আর। . 
দুই তীরে রুপিয়াছ্থে শোভিত অপার ॥ 
উই কুলে বিপ্রগণ করে বেদধ্বনি ! 
ছুই কুলে স্নান করে ঘত খধি মুনি ॥ 
স্থমন্দের প্রতি তবে বলেন ভীরাম । র 

'গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম ॥ 
হমন্ত্র লঙ্গমণ দৌহে দিলা অন্গমতি | 

রথ হৈতে উলিলেন চারি মহামতি ॥ 
রাম দীতা লক্ষমণে বৈসেন বৃক্ষ লে 

স্বমপ্ চালায় অথ জাঙ্গবীর কুলে ॥ 

'ভাস্কর পশ্চিনে যান বেল। অবশেষে | 
তখন গেলেন রম শ্ু্গবের দেশে ॥ .. 
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাঁম হষ্টমতি | 
লাগিলেন বলতে গুলক্ষমণের প্রতি ॥ 
গুহক চগ্ডাল হেথ। আছে মম মিত্র । | 

আ[ম।রে পাইলে হবে প্রফুল্লিত চিত্ত ॥ 
শ্রীরাম বলেন গুন স্নজ্্ সারথি । 
মিত্রের বাটাতে আমি থাকি এক বাতি ॥ 
কহিব ওনিব বাক্য হে দৌহাকার । 
বশেমত? জাঁনিব পথের সমাচান ॥ 

নানাবিধ ফল খ।ব কদলী কাঠাল । 
স্বর্গ নারাঙ্গী আ পি পাঁইব রসাল ॥ 
রাম রনে যাইতে রন্হন সেই দেশে. । 
“ইল অধোধ্যাকাণ্ড কবি কৃতিবাসে ॥ 

স্পা পাসপাানিস্ট পান সপ 

সি মনরে বি 

আরামচ্গের সহিত গুহকেব সন্দরশন ও ূ 
অয়ন্ত কাকের এক ঢক্ষ বীবন্ধ করুণ। 

যোড়হাঁত করি বলে স্থমন্ত্র সার্থি | 
আমারে কি আজ্ঞা কর কার অবশতি ॥ 
শাণয়া ব্রেন রাম কমললোচন'। 
রথ লৈয়া দেশে ভুমি করহ গমন ॥ 
তিন্ দিন রাখে আসি পিতার আঁদেশে । 
কত দশ তা চি 

সি শীত হজ যাও দেশে ॥ 

আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যানগর ! 
সকল কহিব! গিয়া পিতার গোর ॥ ' 
রূদ্ধ পিতা ছাঁড়ি আইলাম দেশান্তরে | 
এমত দারুণ শোক কিমতে পীঁসরে ॥ 

পতৃসেব। না করিলাম খাকিয়। নিকটে । 
কোথাওণনা হেখি হেন কোন জনে ঘটে। 
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে । 
ভরতে আনিয়া রাজ্য করিনা হরিষে ॥ 
বত দিন ভরত এ কথা 1 মাহি শুনে । 

ভপ্িন রবে মাতামহের ভবনে ॥ 

মা র চরণে জানাইবে নমস্কার | 
মা হেতু শোক যেন না করেন আর ॥ 
ত্রি দিন সেব! যেন করেন পিতার । 

মোরে পাঁসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার ॥ 
পরিহ।র জান।ইবে কৈকেরীর প্রতি । 

এ 

০] 
*ন্ 

ভার কিছু দোষ মাই &ই দৈবগতি:। 
পিতার চরণে জ নাইহ 'সমাচার। 
অস্থির হইবে তিনি মজিবে সংসার ॥ 

তুমি হেন মহাপাত্র স্থমন্ত্র সার।থ ॥ 
ইন্ট কুটুন্বের ঠাঞ্ জানাবে মিনতি ॥ 

' রামেরে সমন্ত্র কৃহে করিয়া ক্রন্দন । 
আর রুতদিনে রাম পাৰ দরশন ॥ 
পিণাঁয হইয়া যায় শ্মন্ত্র কান্দিয়! | 
মতি শীত্রগতি গেল রথ চালা ইয়। ॥ 
স্থমন্জে বিদায় দরিয়া শ্রীরাম চিস্তিত |. 
মন্ত্রণা করেন সীতা লক্ষমণ সহিত ॥ 
হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ । 
এখনে থাকিলে নিতে আমিকে ভরত ॥ 

স্রমন্ত্র কহিবে রাখি শুঙ্গবের পুরে । 
শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে ॥ 

যাবৎ স্থমন্ত্র পাত্র নাহি ঘায়' দেশে । 
গঙ্গাপার'হৈয়। চল যাই বনবাঁসে ॥ 
গুহকের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম । 
চিত্রকুট শৈলে গিয়া করিব বিজ্রীম ॥" 
দেখিয়। আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরল । 

ঝট গাল্ধীকর যেন সন্ত নাহ ভঙ্গ 



অযোধ্াকাও ও রঃ 

সাত কৌটি নেক। তার গুহক চগ্ডাল। | গঙ্গা বমুনার"মধ্যে আমাগ্প বসতি । 
৪ শোণার নৌকা লোণার.কেরাল ॥1। বমবান বঞ্চ এখা থাকিব সংহাত ॥ 
হ বলে করিলাঘ তরণী সাজন 1 "৫ জ্রীর।ম বলেন মুনি অযোধ্যা সমিধি। 

এক রাত্রি বাম হেথা বঞ্চ তিন জন ॥ অবোধ্যার লোকেরা "আসিবে নিরবধি ॥ : 
এক রাঁপ্তি থাক রাম তোর সহিত । " এখ। হৈতে কোন স্থান হয়ত নির্জন +" 
শীরাম বলেন মিত্র এ নূহ উচিত ॥ যম্শার পারে দে অন্তুত হুয় বন ॥ 
এখানে রহিতি আজি মনে,শঙ্কা পায় । 1 কহমুনি কোথায় কা রি নিবসতি। 
ভরত জাশিয়া পাছে প্রগাঁদ ঘটায় &- শুনি ভরদাঁজ কহে শ্রীরামের প্রতি ॥ 
ঝাট পার ফর বন্ধ নাঁকর বিদন্ব। যথা মুগণ বেসে বটর্ক্ষ, তলে। 

গুহ বলে ঝাঁট পাঁর করিব আরম” স্ুগ পন্দী বনজন্ত আছে কৃতৃহলে ॥ 
গুহের বাড়ীতে রাম করি অবস্থিতি । নানা ঘল মূল পাবে বড়ই স্বস্বাদ। . 
বিদায় হইয়া যান চলি ঈত্রগতি । তপোবন দেখি রাম.ঘুটিবে বিষাঁদ ॥. 
প্রীতঃকালে গুহ নৌকা করিল সাজন। | মুনি সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ।' 
পার হৈয়া কুলেতে উঠেন তিন জন ॥ ভরত তোমার তথ! না পাবে উদ্দেশ ॥' 
মাঝে সীত! অ!শে পাছে ছুই মহাবীর | 1 এই দেশে নাহি রাম নৌকার সঞ্চার । 
দুই ক্রোশ পথ্থ বাহি যান গঙ্গাতীর ॥ : ভেলাবান্ধি যমুনা হও তুমি পার ॥ 
শ্রীরাম বলেন ভরদাজের নিকটে । ত্রিশ হস্ত যযুন। আড়েতে পরিসর । 
আজি বাঁসা করি 'গিয়! খাঁকি বন্সঙ্কটে ॥  নিম্মেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর ॥ 
মুনিগণ বেষ্টিত' বসিয়! ভরদ্বাজ |. এক রাব্বি রাম হেথা বঞ্চ তিন জন । 
তারাগণ মধ্যে যেন শোঁভে দ্বিগরাজ ॥ | কালি তুমি যাইও খুশির তগোবন 4 
হেনকাঁলে সেখানে গেধোন তিন জন | : এখা হৈতে তপ্পোবন উভয় যোজন 7 
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥ ছুই প্রহরের মধ্যে বাবে তিন জন ॥ 
শীরাম বলেন শুন ন সনি মহাশয় 1 সেইখানে জীনাম বঞ্চেন এর রাতি 7 
তিন জন তব ঠাই" রর পরিচয় ॥. বিদার হইয়া পাম বান, শীঅগতি ॥ 
শীদখরথের পুজ মোর ছুইজন । উভর বানরের হাতে দিব্য ধন্ুঃখর ।* . 
শীবাম আমার নাঁম কমি লন্ষমঞ ॥ মধ্যে মাতা ছুই পার্থে তুইনসহোদুর ॥+ 
পিতৃসত্য পাঁলিতে হয়েছি ধনবাসীএ অঞ্জে"রাম যান্ পিছে শ্রীপ্লামরমণী | 
জনককুমাতী সীতা সহিত গ্রেষসী ॥ সপ জলদ সহ যেন সৌদামিনী ॥ 
র।মকথ শুনি মুনি উঠেন সন্দ্রমে। | জয়ন্ত নামেভেঃকাক ছিল নে আকাশে । 
পাদ্চা অর্ঘ্য দিয়া পুজা করেন প্রীরাঁমে ॥ : দেখিয়। সীতার জপ আসে সীতা! পাশে ॥ 
মুণি' বলিলেন তুমি বিষু অবতার | অচেতন. হইল ধরিতে নারে মন 
বিষুণ আরাধনে তপ করছে সংসার ॥ দুই নখে জচড়ে সীতার ছুই স্রণ |. 
ধার তপু আরাধন. করে ফুনিগাণে । উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরস। 
সেই বিঝুঃ আইলেন আমার ভবনে ॥ ছয় শ্াসের পথ গেল পর্বত, কৈলাস ॥ 
শ্রীরাষ লক্ষণ লগমী দেখি' ভিন উনি ৭ | ডাঁকেন জনকমূত! ভয়ে উ উচ্ৈঃম্বরে | 

২ 

আপনানে ধন্য কি ঘাঘি+এতদিলে ॥  জ্ীকাঁস বাপেন ই তাকে পেট লাতে ॥ 

০ পাস্পপপাসপিসপ পাপ পা াাপিপপ্পি? শি পপ 

শশী পোপ শী পপ শপ 

ক সি 

শা সপ ওপাশ শশী সপ পাপ পথ পপ পাস শপ পাপ শী সী ০ 

আপ চা আপ সপ পপ পপ | আপ পপ সা? প্র নল জপ 

চি ০ 



৮৫ 

শুনিয়। রামেএবথা কহেন লক্ষ্মণ | 

সাধে প্রহারে হেন আছে কোন, জন.॥ 

চথিএে| জধিব নীতা ঠা কুৰাণী গা! | 

পঁলাইয়! গেল, ক্ষ আচাড়িয! গা ॥. 
€দশ্েতে না পাই কাক গেল কোনখানে | 
বাণেতে বিদ্ছিয়। তারে মারিব পরাণে ॥ 
হেনকাঁলে রামেরে বলেন দেবী সীতা । 

আচড়িয় গেল কাক হ'য়েছি ব্যথিত ॥ 

কক ারিধারে রাম পুরেৰ সন্ধান 1 ৭ 

থে দেশে লিল কাক তথ যাঁয় বাণ ॥ 

এডিয়। কাক স্ব্ণপুনে খায় । 

5 পাছের বাণ পাছু পাছু ধার 
প্ [ক্র নিকটে কাক লইল শ্রণ | 
নাসের উর্ষিক,বাণ হইল ব্রাঙ্গাণ 1 

লাহ্ণ খেশেতে গেল সে হইীন্দের ঠাই । 

ছিলেন জমি দে জয়ন্ত কাক চাই ॥ 
কবিরা মন্দ কম্ম বধিব ভাপ । 

হথিনে মনে জন কাক ভাহাতি মরণ ॥ 

তে নারিন কাঁকে দেব পুরন্দর | 
আাওয়। দিলেন ব্াাকে'বাণের গেচির ॥ 
জয়ন্তেরৈ দেখি রোধে ল্ীরামের বাণ । 
বৃহ্ছিতী নিল তার এক চচ্গু কাথ ॥ 

আরামের কাছে টিন বিদ্ধি এক আখি । 
রুণালাগির রাম না মারেন পাখী ॥ 

হারাম ঝলেন সীতা দেখ অপমান | 

7 5 দেখিল সেই চক্ষু হৈল কাঁণ ॥ 
র মান পেয়ে কাক গেল, নি দেশে। 

১ অযোধ্য।/কাণ্ড কবি কুভ্তিবাসে ॥ 

52572591 

নশরথ রাজার মৃত্যু। 

দিনাকির কিরণ উত্তাঁপে উত্ভাশিতা | 
৫" কাতরা অতি জনক্ ছুহিত! ॥'. 

1 মন্ডিতি উর, পায়ের অঙ্গুলী ॥ 
বাপে মিনার বেন ননীর পুন্তরণী ॥ 
খুনি শর দিম। থান তিন জন। 
পদাথিল। এাঈল 77? ণা' মুনিপতীগণ ॥ 

€ক রা 

গাদেতে 

০ 
০০ ৮৯1 

দ্যা 1 
1! 

রাস 
সপ শা বস আও বলা প্র সত 

জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি। 
পদব্রজে.কেন যাও তুমি কপবতী 1. 
অনুতব কবি তুমি রাজার নন্দিশী | 
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আশ্পনি ॥ 
ভূর্বাদলশ্যাম অগ্রে অতি মনোহর 
আজানুলশ্িত ভূজ রক্ত ওষ্ঠাধর ॥। 
স্বর বদন দেখি অতি মনোহর । 
ধন্তুর্বব(ণ করে উনি কে ভম তোঁষ।র ॥! 
নধ।ন কমল মুখ ভ্র্ঙ্গ রি 
পল 7কণমাঁঙত গণ্ড ত সঙ্গ বিকস্তি ॥ 

ক আনো] সানা না বালম আতর । 

জা নৃুঝ।ন স্বাগা ইনি যে জাগার ॥ 

চ্দিনা ীত। পথে ঘাম ধারে ধারে। 
তবে উপস্থিত হন যমুনার তীরে ॥ 
85 জল পাতাল প্রমাণ । 
রি ব হি টুর লমান ॥ 

তাহে খা নন লসমনণ্ 

ল্নে' পা ই হয়ে আক্রেশে গদন ॥ 
1 মলির চরণ রাম বন্দেন তখন | 
| ন/মোরে দেখিয়া মুনি হরদিত মন ॥ 

লেন হে হে রা আপনি নারায়ণ । 
ৃ টি বেশে কেন আঁইলেন বন ॥ 

ৃ জীরাস ধলেন মুশি ন পিতার আদেশে । 

বিপিনে করিব বাঁস তপস্থীর বেশে ॥| 
1 তিন জন তথায় রহিলেন অক্রেশে | ' 
৷ এদিকে ম্মন্্র গিয়া উত্তরিল দেশে ॥ 

ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে | 

|ক 

| 

পে সপ আলি আল 

৮০ শাপলা শা ৮ পাপী শা পপ শাসীসপা শী ক 

ভাহার 

ঘোড়হাতে দাঁগ্ডাইল রাজার গোচরে ॥ 
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার করে। 
রামে রাখি আইলেন শৃঙ্গবের পুরে.॥ 
সেখ! হৈতে আইলাম রাজ! তিন দিনে 
রাম সীত। লক্ষণ রহেন সেই স্থানে ॥ 
বিদাঁয় দিলেন ধম মধুর বচনে 4* 
প্রণিপাত করিয়াছে তোমার চত্ঘণে ॥ 
রামের যেমন শীল তোমার বচন | 
গজ্জন করিয়] কিছু বলিল লক্ষণ, |. 



অঘোধ্াকাঞ্ঞজ 

গ্রচ্ড কোদগুড ধরি গর্জে যেন ফণী। 
কিছু মাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাী ॥ 
এতেক শান্তর ঘদি বলিল বচনন। 
পুরীর, সহিত সবে করিল ক্রন্দন ॥ 
সাত শত মহাঁদেবী রাঁজার রমণী | 
কান্দিয়া বিকল সবে পোহায় রজপী ॥ 
কেহ কারে না শাস্তীয় সবে অচেতন | 

পূর্নকথা রাজার যে হইল স্মরণ ॥ 
কৌশল্যার ষাঁই রাজা কহে হে পুরববকথ | 
মহাজন যাহ। ঝলেণ না হম তন্যাথ] ॥ 
মুগয়াতে গিয়াহছিলাম সরযূর তীরে। 
অন্ধ মুনির পুত্র কলমে জঙ্গ ভরে ॥ 
মন জ্ঞান মুগ সর করে জলপান। 
পথিসাম় শব্দ মাত্র পাইয়। অন্ধান ॥ 
ভরিতে সলিল তাঁর ফুটে বাণ বুকে । 
প্রাণ গেল বলিয়। নর পুজর ডাকে ॥ 

বেন অপনাক্ধধ প্রাণ শিল কোন জমে । 
গ্রোতিক, শুনিয়।আমি গেলাম দেচ্ছনে ॥ 

গুনপুজ বলে রাজা পাড়িল। প্রযাদ | 

আমারে মারিলে কি পাইন। অপর।ধ ॥ 

অন্ধ নাতা পিত! আমি পরা র1াঞ দিনে । 
এুডাবুড়া মরিবেক আমার মরণে ॥ 
ভন্ধ মাতা পিতা! আছে ফলের, বনে 11 

ৰ 
| 

ৃ 

ূ 
ূ 

| এতক্ষণ শিক যায় পাজ। "মহাশয় | 
| অনন্তরে রাজারে করিল 
নস 

৬১ 

পু্রশোকে মরিয়। করিল স্ব্র্ঘায । 

দেশে আইলাম আমি পাইয়। তরাস ॥. 
" €স্ মুনির বাক্য, কু ন। হুয় খখ্ন। 
আজিকার রাত্রে রাম আমার মরণ ॥ 
সে অক্জ,মুনির শীপ ফলে অতঃপরে ॥ .. 
ছটফট" করে রাজা মুখে বাক্য হরে ॥। 

| হাহাকার করি রাজ ত্যজিল জীবন ॥ 
। নিদ্রা যায়, দশরথ"হেন লয়, মন ॥ 

: ! পুরীর সহিত কান্দি পোহায় রজনী । 
বাজারে চিযনাতে গেল মাতশত রাণী, ॥। 

ঢুই দণ্ড'বেলা হয় সৃষ্যের উদয় | 

মৃতঙ্ঞন | 
| ঢাড়যা দেখে নাহি তার প্রাণ 

আ।াড় খাইয়া পড়ে কদলী যেমনি । 

ূ বাজার চরণ ধর কান্দে সব রাণী ॥ 

আমা কোলে করিরাঁজাচল সেই স্থানে ॥ ৰ 
যাব আমার পিতা নাহি দেন শাপ। 
আমা লৈয়াশচল ভূমি বথ৷ বৃদ্ধ বাপু ॥ 
ইহা বন! তোর আর নাহি প্রতিকারু। 
এতেক বলিল মোরে মুনির কুমার এ. 
অন্ধ বুড়া বুড়ী বসিয়াছে যেই খানে । 
শিশু ক'লে, করি আমি গেলাম ঘৈ বনে ॥ 
মুনি বলিলেন "রাজা. বড়ই নির্দয় । 
কি দোষে মারিলৈ বল আমার. তনয়: ॥, 
আমারে ল্ইয়! চল্ সরষুর*্কুলে । 
পুক্রের. তর্খণ' আমি-করি দেই জলে ॥ 
মুনিরে ধরিয়| নিলাম সরযুর নীরে। 
পুজের তর্পন করি ৭ ॥ 

| এণকে পজজশোণে বাগী পরম ছুঃখিতা। | 
ি/তানোবে ততোধিক হইল মুচ্ছিতা! 1॥.. 

। স্ড যবাদা বাল তান মত ত্য বড় শ্থির। 
ক ভা পাপ শব) গেেশে ত্িয়। এরাও ॥। 

ৃ সত্য না পজিলে, ভূমি বউ পুণ্যা্সোকা॥ 
বণবাসা হয়ে এডউলে পুজাখোক ॥' 

| রাজ গে গেল আর রাম গেল বন। 

ছুই শোকে প্রাণ মোর খাকে কি কারণ | 
* ডে গড়াগড়ি বার কৌশল্যা তাপিনয) 

ূ 

| কৌশণ্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি 
। তোঁগদিরে নৃঝাব কত নহেত উচিত । 

স্বৃত হেতু রলান্দ যত সব জন্ুমিত ॥ 

না, রর তে গেলেম, রাজা পালিয়। পুথিবী ঠা 
র ধম্ম'কম্ম কর তুমি মহাঁদেবী ॥ 
জাঁকে বাঁখই করি তৈল মধ্যগভ 1 

দেশে আসি অগ্নিকাধ্য করিবে' ভরত ॥. 

(ৰা ন মড়।.হইয়া আছেন মহারাজ * 
প্র/ত£কালে ফুক্ডি করে অমাত্য, সমাজ | 
সত্তা পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস 
সরাজক হুইল বড়ই পাই জাপখ, 



১১০ রামায়ণ 
পা সপ উরস ৯ সস 

টনিক রি এপস পারি 

অরাজক রাজের সর্ধদ। আকুশল । বুদ্ধির সাগর মাত্র মন্ত্রণা বিশেষে । 

'রা্গক পৃথিবাতে নাহি হয় জল্॥ . | চলিলেন ভরতেরে আনি্বারে দেশে ॥ 
অরাজক রাজ্যে বৃক্ষে নাহি ধরে ফল । . , (“করিলেন অনুজ্ঞা বশিষ্ঠ পুরোহিত ॥ 
অরাক্ধক রাজ্যে ধর্ম সকলি বিফল ॥ ভরতে আমিতে সবে চলিল-ত্বরিত ॥ 

* তুরাজক রাজ্যে ভৃত্য বশ নাহি হয়!। হস্তিনাৰগরে গেল তৃতীয় দিবসে । 

করাক রাজ লর্ববক্ষণ দঙ্গাতয় ॥ ' প্রদিন-গেল তারা কুধঙ্গের দেশে ॥ 
অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হন্তা ছেটে। ! নাহারের রাজ্যে গেল হ্বরিত গমনে। 

, অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে ॥ | লক্মমী অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে ॥ 
অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরি । * | নাত্রি দিন সবে পঞ্নে চলিল দত্বর | 
অরাজক রাজন দেখি বড় ভর*করি॥ |'পুসবের রাঙ্জ্যে গেল দেখে মনোহর ॥ 
অরাজক রাজ্যে অন্য নৃপতি গরজে । | ডিকুল দেশে গেল যেন স্থরপুর । 
অরাজক রাজ্যে প্রজালোক ছুঃখে মজে ॥ : কুকণ্ম 'বর্জিত £লোক সুকম্ম প্রচুর ॥ 

*অর[জক রান্তজ্য না বরিষে পুরন্দর | * ্ বহবেণু নদী পার হৈল সর্বজন । 
্র।জক রাজ্যের অশুভ বহুতর ॥ , ; যার ছুই কুলে বৈসে অনেক ব্রাক্ূণ ॥ 
অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে । | নদ নদী কন্দর হইল বহু পার । 
অরাজক রাজ্যে স্বামী অন্য নারী তোষে॥ বহু দেশ দেশাস্তুর এড়ায় অপার ॥ 
অরাঁজক রাজ্যে সদ1.হিতে বিপরীত । গিরিরাজ দেশেতে কেঞ্চর রঁজা বেস্,। 
ক্রাজক রাজ্যে থাক। অতি অনুমিত ॥ *: উত্তক্ষিল-গিয়া পাত্র পঞ্চম শদবসে ॥ 
রাজ্য করিলেন বুদ্ধ রাজ মহাশয় । রাত্রি দিন পথশ্রামে হইয়া বিকল। 
তাহার প্রভাপে লোকরু থাকিত নির্ভয় ॥ , রন্ধন ভোজন করে পেরে রখ্যম্থল ॥ 
বর্ণ শ্ত্য পাতাল কাপিত তার ডরে। "| ভরতের সঙ্গে নাই হর দরশ্ন | 
রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে ॥ পথশ্রমে নিদ্রা! যায় হয়ে অচেতন ॥ 
হেন র(জ। বিনা রাজ্য করে ট্রপমল। | কুভিবাস পগুতের .বাণী আধষ্ঠান। 
রাজা হৈলে' রাজ্য রক্ষ। প্রজার কুশল ॥ : রূচল অযোধ্যাকাণ্ড 'অস্বত সমান ॥ 
রাজ্য দিতে ভ্রঞডেরে সর্ব অঙ্গীকার । এ. 
ভরতেরে আনি দেশে দেহ রাজাভার ॥ 

শপ সপ 

চি 

ভগৃতের প্তৃশ্বা্ধ করণান্তর রাল্মকে বন, 

তরত'আছেন মতামহের বসতি |. [5 হইতে গৃহে আনিবার জন্ত গমন 
দুত পাঠাইয়। ভারে আন'শীপ্রগতি ॥ সিটি 
রাজা ব্বর্মগত রাম চলিলেন বনে।  *  নিদ্রাগত ভরত পালস্কের উপর । 
এত ঘোর প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥ | উঠেন'কুস্ব্ দেখি সশক্ক অস্ত্র ॥ 
ভরতেরে না কহিবে এ স্ব ঘট । প্রভাতে ভরত আসি বস্ণে দেওয়ানা, & 
তরে না করিবে সেহ দেশে আগষন ॥. | আইল অমাত্যগণ তার ষন্তাষণে ॥ 
মাতৃন্পেয নিলে ভরত মা! আসিবে । | যথাযোগ্য নমস্ঘার করে পাত্রগন। 
পিতৃশোকে মনোছুংখে দেশীস্তরী হবে ॥ : ব্রাঙ্মণ পঞ্জিত করে শুভাগীর্ন ॥ : 
ভরত মা্ুলগ্নুহে অযোধা। পাসর! | "1 ফিত্রগণ আসিরা আঁলাপ,করে কত । 
ছার | মহ দশধথ বুসিমড় ই ইত রে সন্তোষ, করে ব্যৰহরি মতু |. 



অধোধ্যাকাণড | 

ভরত বিষপ্ন অতি মুখে নাহি শব্দ। 
নিশ্বাস প্রধল বহে রহে অতি স্তব্ধু॥ 
তরতেরে ছিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ। 
শুনিয়া তরত'বাক্য বলেন তখন ॥ 

কুম্বপ্ন দেখেছি আঙ্গি রাত্রি আবশেগে। 

যেন চচ্ছ দুর্ধ। থ খাসি গড়িল আকাশে । 
স্বপ্নে এক বুদ্ধ আসি কহিল বৃঢচন। 
শরীর! লক্ষ্মণ সীতী1'গিয়াছেন বন ॥ 
দেখিলাম স্বৃত পিতা! তৈলের ভিতর | 
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর ॥ 
চবি ভাই আর পিত1 এই পাঁচ জন। 
গঁঁচের মধ্যেতে দেখি পিডাঁর মরণ ॥ 
ভরতের কথ। শুনি সবাকার ত্রাস । 

পাত্র মিত্র ভরতেরে করিছে আশ্বাস ॥ 

দেখিয়াছ কুম্বপন হে নৃপতিকুমার | 
শুনহ ভরত কহি তাব প্রতিকার ॥ 

দেনতার পুজা ভুমি কর সাবরানে | 

ব্রাহ্মণ দরিদ্রে তৃষ্ট কর নান! দানে 1 
ইহ। বিনা ভরত নাহিক উপদেশ | 
দাঁনদার। তোমার ঘুচিবে সর্ব ক্রেশ ॥ 
পাত্র মিত্র করিলেক এতেরু মন্্রণা | 
সান করি ভরত আঁনেন দ্রব্য নানা ॥ 
পু্জলেন আগে দেব দিয়! উপহার । 
করেন ভরত দাঁন সকল ভাণ্ডার ॥ 
ভরতে যত ছিল ধনের ভ'গার। 

দিলেন সকপ দ্বিজে সামা নাহি তার ॥ 
সকল ভাগুার শুন্য নাই আর ধন। 
তথাপি তাহার কিছু বি স্থর নহে মন | 

, গ্রবল প্রতাগশালী কেকয় ভূপতি। 
দেওয়ানে বসিল গিয়া! যেন স্থরপাঁতি ॥ 
ভর়র্ত বসেন গিয়। ভূপতির পাশে । 
অযৌব্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে ॥ 
কেক্য রজার গ্রুতি নোীনই়া মাথা ! 
জয়তের আছে বৃ কে সব কথ। ॥ 
আইলাম তোধাকে লইতে সর্ধজন | * 
ভরত ঝটিতি দেশে কর আগমন ॥ 

ূ 

চু 

বন] গ্ 

্ 

পা পপ 

০০্প পপ সপ ৮ পপ পপাপসপে সপ পা পানাস্পাপ পি াাপা 

চি 

টি ০ পাস পা্পাস্পিটিশাসপিসপিস্পিশিশািপসটিলাউিললি সত ৯ সর্প শিস লি সি পাটি ১ পাস 

রাঁজায় নিশান 'দেখ. হাতের অঙ্গুরী ৷ 
বাট চল, আমর! রহিতে নাহি পারি ॥. 

"| «এক দণ্ড না রহিব আছে বড় কাষ। 

ভরতেরে পানা কেবয়্ মহারাজ ॥. 
|] রা প্রবন্ধে তার। কহিল বিশেম 1. - 

(েখি,ত তোমায় বঞ্ছা। রাজার আশম ॥ 

শুনিয়৷ ভরত'কিন্ু না হন প্রতীত। 
যত স্বগ্র দেখিলাম সব বিপরীত ॥ 
ভরত বলেন বল পিতার মঙ্গল। 
শ্রীরাম লক্ষণ ভাই আছেন "কুশল ॥ 
কৈকেয়শ কৌশল্যা আর স্তুমিত্রা জননী | - 
সকলের মঙ্গল বল হে দুঁত শুনি ॥ 
দূত'বলে রাজপুজ্র সবার কুশল । 
সবে দেখিবে যদি শীগ্র দেশে চল ॥ * 
প্রণাম করিয়! মাতামহ্র করণে | 
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে ॥ 
হাতী ঘোড়া দিল রাজা বন্ছ মূল্য ধন। 
'অশন বসন আর নানা আভরণ ॥ 
শ্রম ভরত দেৌঁহে চড়িল্লেন রথে । 
কত শত সৈন্য চলে-তাহার সহিতে.॥ 
সর্ঘ্য বান অস্তগিরি বেলা অবশেষে | 
হেনকালে সবে তার! 'জবাধ্যা- প্রবেশে ॥ 
শ্রীরামের শোকে লোক .করিছে গ্রন্দন | 
আযোধ্যার সর্বলোক বিরস বদশ | 

"জিজ্জাসেন ভরত হইয়া! কিষাদিত)  * 

প্রজীলোক কান্দে কেন নহেশ্হরঘিতু ॥ 

অনেক'দিনের পরে আইলাম দেশে 
কাছে নাআইযল কেহ কেন না সম্তভাষে ॥ 
ঞ্ত শনি দতগশু 5৮ কার মাথা । 

কেহ নাহি কহে কোন ভাল মন্দ কথা ॥ 
অযোধ্যার পর্ধলোক গ্রাছে এ নিষ্নমে |: 

অশুভ সম্বদ নাহি কনে কোন উ্মে ॥ 
ভরত ভাবিত আত মানিয়। বিস্রা়। 
গ্রথষে' গেলেন তিনি পিতার আলয় ॥ 
দেঁখিল নাহিক পিতা শহ্য নিকেতন । 
ভরত ভাবিয়। কিছু ন্প পাঁন কাপ্নণ॥ 



ইঃ 

ঘৃত্যুকালে দরশরথ কৌশলল্টার ঘরে । 
'তগা তার স্বৃতদেহ তৈলের ভিতরে ॥. 
ভরত পিতার গৃহ শন্যময় দেখি । 

, মায়ের আব[সে বান হয়ে মনোদুখী ॥ 
€ককেয়ী বসিয়া আছে রত্র সিংহাসনে 1 
পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গণে ॥ 
পুত্রের রাজত্ব লাভ আছে মনহ্খে | 

ভরত গেলেন তবে মায়ের শন্যুখে ॥ 
ভরতেরে দেখিয়। ত্যজিল সিংহাসন 1 
তরত করেন 'তার চরণ বন্দন ॥ 

- সুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুজ্র কৈল কোলে । 
কুশল ঈজ্ঞাসা করে তারে কুতৃহলে ॥ 
কেকন ভূপতি পিত। আছেন কুলে | 
কুণলে আছেন মন দোদর সকলে ॥, 
মঙ্গলে আছেন "ভাল ঘিমাতা সক 
পিতৃর্য রাজাগণি দেশের মল ॥ 
ভরত বলেন মাতা ন! হও বিকল । 
'মাতা গিত। ভ্রাত। তব পবা সাল ॥ 
তোমার বান্ধব, যত কেহ নাহি মনে। 
সকল মঙ্গল তব জনুকের ঘরে ॥ 
তাম নত গরিজ্ঞনিলে দিদা উত্তর | 
আম যে িজ্ঞাদি তাহ। কহত অহ্বর ॥ 
অবোধ্য।র রাজ্য কেন দেশি নিপাত | 
সকলে বিষুম কেহ নহে হরঘিত ॥ 
চতুদ্দিকে লোক কেন কদিছে জন্দন | 

আমারে দোঁখয়। কেন করিছে শিন্দন ॥ 

পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে। 
অধোধ্যানগর কেন পূণ হাহাক্কারে ॥ 

মে কথ! কহিতে কারো মুখে না আইনে | 
হেন কথা কহে রাণী পবম হরি'যে ॥ 
১ত্যব।দী তব পিতা সত্যে বড়-স্থির। 
সত্য পাঁল্ স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর ॥ 

শূন্যরাজ আছে তৰ পিতার মরণে। 
ভরত আছাড় খায়ে পড়েন ক্ষণে ॥ 
কাটলে কদশী বেন ভূমেতে লোটায়। 
ধুলায় গিয়া বর গড়াগা 'ড়যাষ ॥ 

আশা [২ 

মত 

ভি 

শত 
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মুচ্ছ “গত ভরত হলেন পিতৃশোকে | 
কান্দিয়। (বিকল তীরে দেখি অন্য লোকে ॥ 
কৈকেরী বলিল পু কর অবধান 1 
তোমার .ক্রন্দনে মার বিদরে পরাণ ॥ 
সর্ববশাস্ত্র জান তৃমি- ভরত অন্তরে | 
পিত* মাতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য কনে 

ভরত বলেন শুনি পিতার মরণ। 

শ্রীরাম লক্ষ্মণ তীর কোথা! ছুই জন | 
গহারাঁজ র|মেরে অর্পিয়। রাঁজ্যভার । 
করিঘেন আপনি কেব্ল সদচার | 
এই সব যুক্তি পূর্বের ছিল আমি জানি! 
তাহার অন্যথা “কেন কহ ঠাকুরাণী ॥ 
অবুত বহুসর জানি পিতার জাবন | 
নয় হাজার বধে তার মতা কি কারণ ॥ 
র।গার মব্রণে তব নাহিক বিষাদ । 
অনুমানে বুঝ তুমি করেছ শুমাদ ॥ 

[ডহ)। কেকের 1 বাণ্ডিছে নান। হুখে। 

কভ হত কথা বলে বত আসে মখে॥ 

রান বশে গেলেন লক্মণ'তার সাথে । 
মনে কি ধারয়। সীতা গেলেন পশ্চাতে ॥ 
শুযত বলেন রেশ নম যান বানি । 

£গ৭ বিনে মাত! জে।মার বচনে ॥ 

হরিলেন কাছ ধন কার বাক্ন্দরা। 

কোন দোষে হইলেন রাস দেশান্তরা ॥ 

কেকের সকল কহে ভরতের স্থানে । 
রাসের,অশেধ গুণ প্রথমে বাথানে ॥ 
ভকতবৎ্সল রাম ধস্মেতে তৎপন্ন। 
জনক জননী প্রাণ গুণের সাগর ॥ 

প্রীরাম হইলে রাগ সবার কৌতুক । 
রামের প্রমাদে লোক পায় নানা সুখ ॥ 

কালি রাম রাজ হবে আজি অধিবাস। 
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবানদ ॥ 
তোমারে রাজত্ব দিয়। রাম গেলেন বন। 
হ1 রাম বলিয়া রাঁজ। ত্যর্জল-আবন ॥ 
মাতৃ খণ পুত্র কু শুধিতে না পারে । 
নাম লয়ে ছিল রাজ্য +দলাম তোনারে ॥. 

পে 

বা 



অসোধা কা | 

রাঁদ। হয় রাজ্য কর টৈগ রাঁজপা রর 
 জাছে পুজ তোলার ল্লাে ॥ 

[খিলে ঘা যেন বড় চি | 

উরত রা ভ্রালাতন হরে নূলে ॥ 
৭ কহ নাতি! আপনার মুখে । 

আপনি মজিলে হাতা ডুঝিল নরাকে ॥ 

গ্ন্বিয়াশুনিলে কৌনখানে ॥ 
হইবে রাজ্য নিগ্ঘমানে ॥. 

পতামিহকবে 

দে বংশেতে টি 
*শাচরা হয়ে ভু 
নুবংশ ক্ষ হেড হইলি বক্স ॥ 
এযামের শোকে রাজা জ্যজেন ছাবন । 
তই কন ভীরানেরে পাঠাইলি বন ॥ 
মাতার গ্ুসারদে তো এক সম্পদ | 

(৩নবুল মজ।ইলি জামা কারি বব ॥ 
গুন্নভন্টে কমিলাম কত পদা9151 
সেই পাপে কের গার্ড জনদ* ভধগশর | 

রি রি মাতায় 

যেমন পরশুরাম কাটিল নায়েযে | 

তেদনি করিতে বাঞু 84 এ উরে ॥ 
রাম গাছে বঙর্জেন বলিয়। মাতখাতা। 
তনেত নরকে গম হবে 1০ ॥. 
ভরত জলন্ত অগ্নি ভুলা ক্রোধে জ্বলে, 
দেখিয়া কৈকেয়া তবে যায় অন্ত স্থন্দে ॥ 
ঘ|ইতে যাইতৈ রাঁণী করেন বিবাঁদ। 
কার লাগি করিলাম এতেক গ্রমদি | 
আইলেন শত্রপ্প করিতে সম্ভায়ণ। 
ভপতের ক্রন্দনে কান্দেন ঢুইজন ॥ 
ভহি ভাই বলিয়া:ভ্বরত নিঙগ কোলে । 
ছুজনধর অঙ্গ ভিতে নয়নের জলে ॥ 
অনুমানে বুধিলেন কুঁজীর এ ক্রিয়া | - 
কহিতে লাগিল দে কৃন্পিত হই! ॥ 

0 1 
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»এ*্র এ [বশে 

টি 

নখের দিলেম পিতা নিজ ছত্রদণ্ড। 
ন্মেথা কুজী চেড়ী পাড়িল পাদগ1। 

“পা[উলে কুজীর দেখ! বধিব জীবন । 
বিধির নির্ধবন্ধ কুঁজী আইল সেইক্ষণ'। 
শো পায় পট্বস্ত্ব আর আভরণে ।-. 

গ না রুঁজী শগন্ধ চদ্দনে ॥ 
মা কুঁজের উপর । 

প্রযুল্প অন্তর ॥ 
ঠা শা শাহি জাদে। 
রা মনে ॥ 

ন শভ্রন। 

মরণ ॥ 
বোদা | 

ৰা টি 
€% ছি 4 ডি এ শ্া 

রবে 

গা থান চি থে ( 
হডড়িযা লে বায় ভাহারে বভুতলে। 
রী নু 0নন ঘ্নাইয়। ০০ 1 1 এ 

রর 

ন চ।শ্ 

১ ৰা ১ শা 

৭ | 3] ৭ 
এ বালে তঃ জী] পরি: গ্ (ই 

চুন ছিড়ে গেল ্ ে 3৮ 
হা লে 1 

পত্র টিন ইল পরাণ ॥ 
করো বৈকেীঃ বরে। 

টুল ধরে কুজীরে মে আঁনিলন্া 

তিল গন ০) 

তবু তর হার আছে কুজ্ের 
ছিডিযা পন্ডিল যেন দ;ও ভানাগণ ॥ 

চোর লাগি পিশ। দরে ভাই বশনানী | 
স্্টিনাশ করিলি হও তুই দাসা ॥ 
4৭০১ রঃ ৪ পাতা ভরতের | 

মর্দন ভিজি 

চুলে ধরি লয়ে 
শক্গে দেখিয়া *ককের়ী দিল জড় ॥ 

০্ড়োরে মারল পাচ্ছে গ্রহথারে আনায় । 

এই ব্রা মনে পরি তর্কের পর্চায় ॥ 

হৈ] রি ৮ এ 



ডঃ 

শত্রপ্ধ বলেন শুন কৈকেয়ট বিম।তা। 
পলাইয়।? নাহি যাও কাহ এক কথা ॥ 
সাত শত রাণী জিনি তোমার প্রতাপ | 

(তুমি যা বলিতা তই করিতেন বাপ ॥ 
জার মহিষী তুমি রাঁজার নন্দিনী |. 
তোম। সম হূর্তগ। স্ত্রী না দেখি না শুনি ॥ 
শএচীর অধিক হখ বলে সর্বলোকে | 

' আমি কি মারিয়! মাতা ডুবিব নরকে ॥ 
দাসীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতিল | 
দোম অনুরূপ আমি কি বলিব ফল ॥ 
যদি তোঁময় বধি প্রাণে দুঃখ নাছি ঘুু। 
মাতৃবব করি নরকে ভুণি পাছে ॥ 
তোমার চেডাত়ে ম।গি এ সম্মূথ | 

গলিয়। পুড়িয়। যেন মর এই শোকে ॥ 
চুলে ধরি চেড়ীরে মাটাতে মুখ ঘসে। 

দেখিয়া কেকেয়ী দেবী -কীপিছে তরাপে ॥ 
বুকে হাটু দিয়। সে কুজীর ধারে গলা। 
মুদগরের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা ॥ 
একেত কুৎপিতা। কৃ'জী তায় হেল খোঁড়। 
সর্বর গায়ে চড় গেল যেন রপ্ত বোড়া॥ 

অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাস মাত্র পাছে। 
ভরত ভারেন নারীহৃত্য। হয় পাছে ॥ 
ধারে ধীরে ভরত বলেন স্থবচন। 
নারী হত্য। হয পাছে শুনরে শক্রন্ন ॥ 
রক চম্ম নাহি আর অস্থি মাত্র সার. 
নারী বধ হয়, পাঁছে ন! মারিহ আর ॥ 
নারীহত্যা মহাপাপ শুন শক্রর। 
যদি এই পাপে রাম করেন বর্জন ॥ 
মাতৃহত্যা নাহি করি গ্রীরামের ডরে। 
এত শুনি শত্রত্ন ছাড়িল্ কুজীত্ে ॥ 
ল্ইলেন-কু'জীরে কৈকেয়ী বিদ্যমান 1 
এতেক প্রহারে তার রহিল পরাণ ॥. 
ভরত- বলেন অই দেব সব জানে । 
এক হইবে ভাই জামিব কেমনে ॥ 
রামেরে দিলেন পিতা রাঁজ সিংহাসন |; 
€ক জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ ॥ 

পাপী 

ৃ 

| 
পা 
ূ 
কস 

মি 

টন ূ 

সারের ভোগ ভূঞ্জে তবু'নাহি আটে। 
রাজার মহিষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে ॥ 
আম ছুষ হইলাম জননীর দোষে । 
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥ 
শক্রপ্ন বলেন তিনি না করিবেন রোষ। 
আপাঁন' জানেদ,মীতা যার যত দোষ ॥ 

ভরত শব্রর এখা করেন রোদন । 
কৌশল্যা ব।সয়! ঘরে করেন শ্রবণ ॥ 
ভরত" পক্রপ্ন গিয়া ভাঁই ছুই জন । 
করিঙ্গেন কৌশল্যার চরণ বন্দন ॥ 
পুজ বনি বৌশল্যা ভরতে নিল কোলে । 
উভয়ের সর্বনা্গ তিতিল নেজ্নে ॥ 

কৌশল্য। কহেন শুন ককেম়ীনন্দন | 
মায়ে পোয়ে ক কর ভরত এখুন ॥ 

কালি নাম মালা হবে আজি আধিবাস। 
হেশক।লে তৰ ঃ লী পন বনবাস ॥ 

ইরিল কাহ।র ধন রাম"কার নানী । 
কোনদোম়ে গুজে মোর-করে দেশান্তরী ॥ 
4 কিয়া দূর খুচাও এ কাটা 

পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জট|॥ 
দুঃখভ।গা যেই জন. সেই পায় ছুঃখ | 
মায়ে পোয়ে ভরত কহ সাজ্য সখ ॥ 
কাতর ভরত অতি কৌশল্যার বোলে । 
রামের সেবক আমি “তুমি জান ভানে ॥ 
মম মতে যা্দ রাম গিয়াছেন বনে । 
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ॥ 

রাজ! য'দ প্রজ! পাঁড়ে না করে পালন । 
আমারে করুণ বিধি সে পাপ ভাজন ॥ 

প্রজ1 হন্মে রাঁজদ্রোহ করে যেই লোকে । 
সেই পীঁপে পাপী হয়ে ডুবিব নরকে ॥ 
বিছা পাইয়। গুরুকে যে নী করে সেবন | 
কন্দন কার দক্ষিণ! ন! দেয়' যেইজন ॥ 
আপন। বাখানে যেব। প্রাণিন্দ!] করে| 
সেই মহাপাঁপরাশি ঘটুক-আমারে ॥ 
স্থাপ্য ধন হরণেতে যে হয় পাঁতিক। 

তত পাঁপে পাপী হযে ভূষ্জিব নরক ॥ 



গযোধ্যাকাও। 

রাঁমেরে বঞ্চিয়। রাজ্য আমি যদি চাই । 
ইহ পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই | 
শপ্থ করেন এত ভরত তখন | 
কৌশল্য। বলেন পু জানি তুব মম ॥ 
রামের হৃদয় ধন্মে যেমন তৎপর । 
তো1মার হৃদয় পুক্র একই*সোসর ॥ 
চৌদ্দবর্ষ গেলে রাম আমিবেন দেশ । 
ততদিনে ম্ম প্রাণ হইবে নিঃশেম ॥ 
মৃতদেহ আছে ঘরে বড় পাই লাঙ্গ। 

শীপ্র কর ভরত পিতার অগ্নি কা ॥ 
পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অবশ । 
তরত করেন খেদ রঙ্জনী ক্ষিবস ॥ 
আমা হেতু পিতা মরে ভাতা! বনবামা। 
এতেক 'জাঁনিলে কি দেশেতে আমি আস ॥। 

বশিষ্ঠ বা'লন তুমি ভরত গগিত। 

তে।মারে বুঝব কত এ নহে উচিত 
সত্যপালি গেলেন ভুপতি স্ববাস। 

তাহার কারণে কান্ হয় 1] "নাশ 

র'ম হেন পু যাঁর গুণের শিধান |, 
কে বলে মান রাজা আছে নিগ্ভঘ।ন ॥ 
এইরূপে বুঝ[ন বশিষ্ঠ,মহামুশি | 
ভরত না কহে কিছু" কাছ খের বাণা ॥ 
কিষতে ধ'রব প্রাণ পিত।র মরণে। 

(মতে ধরিব প্রাণ র।মের বিহনে ॥. 

কির্পে হইব স্থির কাহারে নিরখি । 
ছুই শোকে রা রহে কোথাও ন& দেখি ॥| 
*শধর যেমন হইল মেখচ্ছন্ন | 
ৰ্ টন ভরত "অত তেমনি বিষপ্ন ॥ 

গান্র মিত্র সছিত ঝ/শঠ পুরোহিত। 
পিতার নিবাসে যান বশিষ্ঠ বেষ্টিত | 
সাত শত রাণী তারা শোকেতে নিরাশ । 
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার নিবাস ॥ 
ভরত বল্ল, পিত ত;এই তব্গ [তি । 

উঠিয়? সম্ভামা ক ভরতের প্রৃতি ॥ 
তোমারে দেখিতে আপসিয়াছে পুরীজন |" ূ 
উঠিয] সবারে কহ গুণ্বাঁধ বচন | 

সে” সপ ্পসর-প্হপ ০০-পপ_ 

| 
| 

রা 
॥ | 

৬ 
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চে 

রঙ 

পেপসি পাস ০ পিপি 
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মাতৃ দোষে আম-সহ ন|! কহ্ বচন। . 
যাঁদ থাকে অপরাধ কর বিমোচন | 

_[*কশিষ্ঠ বলেন ত্যজ ভরত ক্রন্দন | 
গিত।অমিকাধ্য শ্রাদ্ধ করহ তর্পণ'॥ 
পিতৃচার্যে জোষ্ঠ তনয়ের অধিকার .।* 
রম দেশে নাহি তুমি করই সৎকার ॥ 
অগুরু চন্দন কাঠ আনে ভারে ভারে'। 
হত মধু কুন্ত পূরি-আনিল সত্বরে ॥ 
মুক্তা প্রবল আনে বহু মুল্য ধন । 
চতুর্দোল আনিল বিচিত্র সিংহাসন ॥ 
ূ স্থগান্ধ পুষ্পের মা পান্ধ মনোহবু £_, 

চতুর্দোলে চড়াইল রাঁজাঁরে স্বর | 

অযোব্যানগরে যত পুরুষ আছে | 
শিরে হাত দিয়! যায় ভরতের পিছে ॥ 

তৈলের ভিতরে ছিলেন মহারাক্গা। 
সনঘুর তীরে ল'য়ে যায় বন্ধু প্রা ॥ 

সী 

তারে মান করাইল সরধুর জলে। 
দেখিয়। কাতর অতি হুইল সকলে ॥. 
শুরু বপ্প গারাইল হ্ন্দর উতভ্রী। 
সর্ণংস্গ ভরিয়া দিল গ্গঞ্ধি কত্তরী 1. 
ননাবিধ কুস্তমের মাল্য মনোহর | 
টা দল ভার গার ॥ 

হেটে উ উদ্ন ক রঃ অগুরু চন্দন ॥ 
পতন ল্ষ ধেনু দান করেন'ভরত এ 
রাজার সম্মুখ আশি যখা শান্্বমত ॥- 
পিতারে করেন দহ ঘাতের অনলে। 
বশরলেন তরশশাদি সরু জলে ॥ 
তনু করিয়া পিপু-দির। নদী পাঁড়ে। 
ভরত মুশ্ছিত হয়ে ম্বঙ্িচাতে পড়ে ॥ 
ভরত ধলেন ঈধৈ ধাঁহ নিজ দেশ | 
শিতার অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ £-" 
পিত। পরলোক গভ ভ্রতি! গে, বনে । 
দেশোতে যাইব আমি কেন প্রায়ে। সনে ॥. 
বশিষ্ঠ বলেন তে ভরত ুক্তি নয। 
লম্সিলে যণ ছে ৭ জর দশ ! 



১২ রামায়ন 

মরণকে এড়াইতে না পারে সংসার । 
মরিংল সবার জন্ম হয় আঁরবার ॥ 
সকলে মরেণ কেহ নহেত অমর । 
পাম গাধণ ৫হ তত ১5, ঘ || 

শৃন্যন্ূপা আছে অগ্য অযোধ্যানগরী |. 
ভরতেরে নিলেম ঘবশি্ঠ রাঁজপুরী ॥ 
কাঁন্দিয়া ভরত পো হাইলেন রজনী । 
পিলাপ করেন সদা কোথা রথুমণি ॥ 
রয়েদশ দিবসে করেন শ্রাদ্ধ দান। 
নান! দন করেন সে শান্ের' বিধান ॥ 
সুরঙ্গ মাতঙ্গ আর তরী ভূমি খাম 
[বিবিধ বসন শাল'আর শাল গাম ॥ 

বিগ্রে দান দেন সোপ সাত লক্ষ তোমা 
(গু দান করিলেন সোঁণার মেখল। ॥. 

ি-ভশীতি লক্ষ মণ সোণার ভাখএার। 

পিতরণ করিলেন ন্ নাহ আর ॥ 
আস্টাশীতি লক্ষ দেব শরিলেম দা 

সা 17ত দাত 

০ মাতে কনিঠের নহি অধিকার ॥ 

বা হা 'আঁমি যদি নো রাজগাটে | 
নুয়ে বেক দোষ অ[সাতে মে ঘটে ॥ 
গালে উচিত রাজ) রামচন্দ্র ভাই । 
গাদেরে করিব রাজা চল্ ভগ! জী ণ 
নত আং শে নহ বল্যখণু | 

কগ| দিত, নাসেরে হাটি জর । 

কই শক 

নি থা সপ 

শা প্সিশ্পি নাশটাশি শিট শি শ্। পপ শী পাশ শী তি শশী তোপে সিসসপশাশী পাপী 

শশ স্পা ৩ শশা শীল প্পাস্পিস্পাসী সপ পাপা তত তি 

1 বামে রাঁজ। করিয়! পাঠাই নিজ দেশে । 
রামের বদলে আমি ঘাই রনবাঁসে | 
সমান করাহ ঘত উচ্চ নীচ বাট। 
ঘা পথে যায় যেন ঘোড়। হাতা ঠাট ॥ 
ভরতের আজ্ঞায় নকলে পড়ে তাড়া । 
ভরতে বলেন পাবে হাত করি যোঁড়। ॥ 

(তোমার ঘতেক যশ ঘুষিবে সংসারে ॥ 

কৈকেয়ীর অপষশ ভরত ভিতরে ॥ 
ভাল মন্দ সকলি হেখাই বিদ্বামান | 

' মায়ের হইল নিন্দা পুজের বাখান ॥ 
ভরত বলেন আর ভোমরা মাবল। 

তা ঘোড়া কটক সমেত সবে চল ॥ 
ঘোঁড়। হাতী রথ চলে সাজয়ে সারথি 
ভরত আনিতে বামে যাঁয় শীত্রগজি ॥ 

1স দাসী চলিল রান্গার ঘত নারী । 

৫ 

ক 

হবো বড় সকল চলিল অন্ত?পুরী ॥ 
৯৯, শপ 

হ নামে জানিতে যায় সকল কটক। 
নন ঘৃদ্ধ কেহ কার না মাঁনে আট ॥ 

হনন্ত সাদন্ত চলে সুদ্ধ সেনাপভি । 
ভরের চলে বছু রথ রধী ॥ 
লোৌশলা। সুমির ঘ/ন উভয় মতিনী 

ধার সবে চি বিগ রাঁজার যত রাণী ॥ 
 ধশিষ্ঠাদি করিয়া ঘতেক মুনিথণ। 

বাঁচ্যস্থদ্ধ চলিল সকল পুরীজন ॥ 
কেয়া না মান মাত্র ভরাতের উরে 
কুটালা কুঁজার সহ রহিলেন ঘরে ॥ 
কন্দূর গিয়া পথে হইল দেয়ান | 
বশিলেন বশিষ্ভ ভরত বিষ্তমাম ॥ 
যত্র কমি আপনি বিধাতি| ঘি আইগে। 
বাসেরে আনিতে তবু না পারিবে দেশে ॥ 

 রামেয়ে আনিতে কেন করিল। উদেধাগ | 
না পাঁগিবে আনিতে ফেধল ছুঃখ ভোগ ॥ 
৷ গিভৃসত্য পাঁিতে গেংলন ব্লু বন। 
পিত! দিল রাজ্য তুম ছড় কি কারণ ॥ 
ওরত বলেন খুনি তৃঘি পুরোহিত । 

| গ্য়োহিজ হয়ে সেন শ্রহ অহিত্॥ 

-ি 
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পাশাপাশি তত তাশিস্পি তা 

পপ সপ আপ শপ অনার্স উদ আছ 



অযো | 
লা পরি ৯ পি 

তোমার চরণে মোর শত নমক্কার | রা 
হেন অমঙ্গল 'বাক্য না কহিও আর ॥ 
[মের চরণ বিনা গতি নাহি আর । টা 

রর জা ৯৪ গাম ্ি রাজা ॥ ॥ | 
র রাংি ূ 

রর রা রা বান ভরত টা ॥ 

আছেন যমুনা পারে রাম বনধাসে। 
ভরত গেলেন তথা শ্্বের দেশে | 
পৃথিবী ুডডিয়া চাট এক চাঁপে যাক 1 - 
গঙ্গাতীরে বদি গুহ করে 'অভিগধয় ॥ 

কোন রাজ! আইসে সমর করিবারে। 
আপনার ঠাট গুহ এক ঠাই করে ॥ 
(চনিলেক বিলম্বে সে অধোধ্যার 2াট । 
আপন কটকে গুহু আঁগুলিল বাট ॥ ূ 

বলে দেখে ভরতের সেনাগণ। ূ 
শীরামের সহিত করিতে আসে রণ ॥ ূ 

পরার বাকল খু পাঠাইল বনে। " 
রঃজাখণ্ড নি বু " 
পাঁদরে চঞাল"ঠট ঢালে দিয়া চড়া ূ 
বদম শরেতে মুই কাটি হাতা খোঁড়া ॥ 

১7৭ সৈন্য শু টিক বগি প্র “৩ । 

বাঁক্ড়িয়। যেন ন! ধায় ভরভ ॥ 

এন সার বলিয! ঘগণড়ে দিল কাটি 
চি বলে ভরতে ভেটি ॥ 

ওহ 

/ 

টা 

৯, 

5 

চোর 

এ 

টাই ॥ 

আন রাশি ৪ নি ৃ ৰ 
আর। ৮ 

রা ভারে তার ॥ ূ 

৫ রাহিত ০৮তন। ূ 

শরে বোঝা! ্ কর বহরে সকল ॥ 

ঘদ্াপ ভরত ঝরে তু শারাতমেয়ে রাজা | 
ভালমতে কর তবে ভরতে তরে পুজা ॥ 
ভরত আসিয়া থাকে শক্রত।বে যদি । 
তি 21 জাকি লাল শবে 
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৬ শদছ না ও না ঘা 

ভা মতস্ত "আন 

ৰ 
ৃ 
ৃ 

মু নাচি আণে ॥ না 

১১ 
শিস শী শা পপ ক ন্ড জা এ পপি তস্ট ি 

| সাত পাঁচ গুহক ভ ভাঁবিছে যনে মন। 
হেনকালে সুমন্ত কহেন স্ববচন ॥ 

আইলেন শ্রীরীমেরে লইতে ভর্ত। 
বল-ওহ তীব[ম গেছেন কোন পণ ॥ 
গু বলে হেথা দেখ| ন| পাবে ভরন্ত ॥ 

শ্রীরাম লক্ষণ সীতী বনুদুর গত ॥ 
ভরতেরে উবে গুহ নোঙাইল মাথ। 
ভেট দিয়া গুই তারে. কহে সব কথা ॥ 
&হ বলে ঠা তব বনের ভিতরে । 
আজ্ঞ। কর"থাকুক অতিথি ব্যবহারে ॥ 
ভরত বলেন ঠাট আছে অন্শন। 

যাবৎ রামের মনে নহে দরশন শা 
€ম দেখি গঙ্গার ঢেউ পড়িন্নু গ্রমাদে।, 
ভুমি যদি পার কর যাই নিরাপদে ॥ 
গুহ বলে আমার কটক.পথ জানে । 
কটক সহিত আমি যাই তব সনে ॥ 
তোমার বচনে আমি না পাই প্রতীত 
নে তোলপাড় করি দেখি বিপরীত রর 

কোন রূপ ধরি আইলা,ভাই দরশনে | 

চি 

০ 

' সাজন কটক দেখি ভয় হয় মনে ॥ 
শর্ত বলেন মুন না জন আমারণ।' 

। লামের চরণ বিন! গতি নাহি আর ॥ 
রাম বিন বাড লইতে আছে মারে, 

। রাজ্যসহ আইলাম রামে লইবানে ॥ 
বলে ধন্থানাদ (ভাঞারে আমার 

টপ ঘাথনেক মকল মুংসার। 

রি হেন ধন্ত ভাই রবৃনাঁথ মিত্র । 
রঘুবংশ ধন্য ভঁম বধিণা পৰি ॥ 

. রত বালেন এন চঙালের রাজ।। 

বত দিন ভরা মর কাঁবল] হে পজ ॥ 

আগি ছা হই [ম জননার দোযে। 

বল গুহ গ্ীরাম গেলেন ক্টোন ন' কেলি ॥ 

ওহ নখে রা ছিলেন জুই হান্ি। 
ছুই রাত্রি এক ঠাঞ্ি ছিল!ম সংহতি'॥, 
পন্মনণ মাথের ভক্ত সেবে রা দিনে । 
প্নুঃশয় হাতি কি খাবে সন 'কাণে ॥ 



১১৮ হি রামায়ণ। 
শা শী পট লী শিস পািস্স তাত সপ পাস পি পাটি পিসি আশি সি পি পর শি শর তিসি  প। লী পদ িস্টি লা 

হমন্তে বিদায় দিয়া চিন্তিলেন মনে। সাজন নৌকায় পার হন যত রাণী। 
হেখা, ভরতের হাতি এড়াঁব কেমনে ॥ পরে পার হইলেক সাত অক্ষৌহিণী ॥ 
হেথা হৈছে যাই আমি অন্য কোন স্থলে। | গুহ বলে আমার দেখানে নাহি কার্ধ্য। 
ভরত না দেখা পারে. যেখানে থাকিলে ॥ | বিদায় করহ আমি যাই নিজ রাজ্য ॥ 
এই পথে তাহারা গেলেন মহাবনে । / 1 ফিরিয়। যখন দেশে করিব! গমন । 
গঙ্গাপার করিয়। ন্লাখিনু তিনজনে ॥ আমারে আপন জ্ঞানে করিব! স্মরণ ॥ 
ওহ স্থানে পাইয়। সকল সমাচার । ভরত বলেন গুহ শ্রীরামের মিত। 
(সেই পথে গমন হইল মবাকার ॥ করিতে তোমার পুজা! আমার উচিত ॥ 
তাহা এড়ি ভরত কতক দুরে গেলে । , : ধারে কোল দিয়াছেন, আপনি শ্রীরাম । 
তৃণশষ্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে ॥ তাহীরেন্উচিত হয় করিতে প্রথ।ম ॥ 

আপনি ভরত তারে দেন আলিঙ্গন | 
স্পন্ি চন্দন দেনু বহু মূল্য ধন ॥ 

( প্রসাদ পাইয়া গুহ গেল নিজ দেশে । 
চলিলেন ভরত গ্রামের উদ্দেশে ॥ 
মাধব তীর্থের কাছে আছে সেই পথ । 
তাহারে দক্ষিণ করি চলেন ভরত ॥ 

 হৃস্তা ঘোড়া প্রভৃতি রাখিয়। সেই স্থানে । 
অল্প লোকে গেলেন ভরত ৬পোবনে ॥ 

1 ভরগাজ মহামুনি আছেন বসির । 

তদ্ধপরে শুইলেন রাম বনবাদী |" | 
তৃণ লী শাঁছে প্র কাপড়ের দশী ॥ 
ক/পড়ের দশীতে স্থলিত আভরণ।  * 
ঝিফিমিকি করে যেন. সুর্যের কিরণ ॥ ৃ 
তাঁহ। দেখি ভরত চিন্তেন সকাতিরে | ূ 
কেমনে শুইল। প্রভু খড়ের উপরে ॥ 
কেদনে লক্ষ্মণ ছিলা'কেমনে,জানকা। 
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমি।ক ॥ | 
আছাড় খাইয়া পাড় ভরত ভূতলে। 

ূ ম্মস্র ধারয়া । তারে লই,লক কোলে ॥ ূ ভরত জানান তাঁর চরণ বন্দিয়। ॥ 

ভরত উভয় শোকে হইল আঙ্ান। ৃ আঁমি রাজতনয় ভরত নম নাম। 
ভরতের ক্রন্দনেতে বিদল্ে পাযান। লক্ষণ কনিষ্ঠ মম জ্যেঠন্হন রাম ॥ 
অনেক প্রাবোধ, বাক্যে উঠেন ভনত। | নাষের উদ্দেনে আমি আ.সরাছি ঘন। 
ভ্রীরামের শোকে ছুঃগ গান অবিরত | ৃ কহ মুনি কোথা ভার পাঁব দরশন ॥ 
ঘোঁড়,হাতী পদ।ভিকু সত শত রাণা। ূ জিজ্ঞ।সেন মুন তারে কোথা আগমন । 

উপবার্মে ঘে ইল বঞ্চল রজনী ॥ | একেখর জসির়াছ না বুঝি কারণ ॥ 
প্রভাতে ভরত ঘাঁন হহ।কোপাহলে 1! কটক সকল তুমি রাখিয়াছ পথে। 

- কটক সমেভ রা;হ জাঙ্ুবার কুলে ॥ । কোন.জাঁবে আসিয়।ছ না পারি বুঝিতে ॥ 
গুহক চণ্ডাল আছে ভর়তেব সঙ্গে । | ভরত বলেন আমি কপট না জানি । 
নৌক। আ'ন পার করে গঙ্গার তহঙ্গে ॥ ধা।ন কার মুনি সব জানহ আপান ॥ 
বহু 'কোটি.নৌক।র গুহক অধিপতি । সর্বন্থদ্ধ আইলে আশ্রমে হবে ক্লেশ।" 
আনাইয়। ভরণী ছাইল ভ।গীরখী: ॥ তেকারণে"সৈন্য মম বাহিরে অশেম ॥ 
তরণী মানুষে গঙ্গ' পুর্ণ ছুই কুলে । সকল কটক মম সাত অঞ্ৌহিণী ] 
হইল কক গঙ্গাপার এক তিলে ॥ কোন খানে রবে ঠাট ভয় করি ঘুনি ॥' 
হি 1 ৩ম সৈন্য শীত্র নদী পার |. : | তোমার গীড়াতে মুনি করি বড় ভর়। 
তার পর ড় হাতী রুট অপার ॥ | সৈন্য সব বাহিরে আছে মহ।শয় ॥ 



অযোধ্াকাও ১২ 

রাজ্যন্থদ্ধ আসিয়াছে অযোধ্যানগরী | . | সরযু তমসা! নদী 'আর মহা নদ | 
রাঁমেরে লইয়া! খাব এই বাঞ্। করি ॥ তর্পণে শখহার জলে পায় মোক্ষপদ ॥ 

অতিশয় শ্রীস্ত সৈহ্য প্থ পারশ্রমে | 'কালিন্সী পুঙ্ধর নদী আইল গণ্কী । 
কোন খাঁনে রবে ঠাট তোমার, আশ্রমে ॥ ; শ্বেতগঙ্গা স্বর্গগন্গা আইল কৌশিকী'॥ * 
ভরতের কথ! শুনি আজ্ঞ! দেন মুনি । ইক্ষুরুস নদী আইল স্থগন্ধ হুম্বাদ। . 
আপন ইঞ্ছাঁয় আন যত সক্ষৌহিণী ॥ মধুরস নদী আইল ঘুচে অবসাদ ॥ 
দিব্য পুরী দিব আমি দিব্য দিব বাসা । | দি ছুগ্ধ ঘ্ৃত'আনদি রহে চারিভিতে | 
অতিথি সঝুয় আমি,করিব জিজ্ঞাসা ॥. | ঘ্বৃতনদী বহিয়া আইসে স্থছু ঘ্বতে ॥ 
ভরত বলেন দেখি খানকত ঘর । মাত শত নদী তথ। অতি বেগবতী । 
কেমনে রহিবে ঠাট কটক বিস্তর ॥* আইলেন আশ্রমে আপনি ভাগীরখী ॥ 
ভরতের কথাতে কহেন হাপি মুনি । ভরদ্বাজ ঠীকুরের তপস্ত! বিশাল 1 _ 
প্রয়োজন যত ঘর পাইব।*এখনি ॥ আইলেন সর্ধবদেব দশাদকুপাল ॥ . 
কটক আনিতে যান ভরত আপনি । দেবকন্য| লইয়া আইল পুরন্দঁরে | 
এথ! চমত্কার করে ভরবাজ মুনি ॥ 
যজ্শ।লে গিয়। মুনি ধ্যান করি বৈসে। 
যখন যাহারে ডাকে তখনি সে আইসে ॥ 
বিশ্বকণ্ম। প্রথমত হয় আগুয়ান। 
আশ্রম অপূর্ব রী করিতে মিশ্রন 
মুনি বলে বিশ্বকণ্মা শুনহ বচন | 
নম্মাণ করহ্ যেন মহেন্দ ভুবন ॥ 

অশীতি যোজন করে পুরারু পন্তম। 
পোণর আবাস ঘর ফারল গঠন ॥ 
মোণার গাচীর আর সোণার আওয়ার, 
সোণার বান্ধিল ঘট'দীঘ। সারি সারি ॥ 
পুরীর ভিতর করে দিব্য সরোবর | 
শেতপা্ম নলপদ্ম শোভে নিরন্তর ॥ 
স্বর্ন পালঙ্ক করে রত্ব মিংহাঁসন | * 
দেবকন্য। লৈয়া ঠাট করিবে শয়ন ॥ *. 
করিল সোণার বাট! সোণার ডান্বর | 
কম্ত রী কুঙ্কুম রাখে গন্ধে মনোহর ॥ 
যত যত নদী আছে পৃথিবী মগ্ডলে । 
যোগবলে মুনি আনাইল সেই স্থলৈ ॥ 
সাত শত্ নদী আর নদ যত ছিল। 
সেখানে প্রভা আদি যমুন! আইল॥ 
আইল নম্মদা নদ্ট কুষণ। গৌদাবরী। * 
আইল ভৈরব সিন্ধু "গোমতী কাবেরী ॥ 

বে.কন্যার রূপেতে পৃথিবী আলো করে ॥ 
হেমকুট দেখি যেন সুধ্যের কিরণ | 
আছুক অন্যের কাধ ভুলে মুনিগণ ॥ 
আইলেন কুবের ধনের অধিকারী । 
সোণার বাসন থালে আলে করে পুর্রী ॥ 
হমেরু পর্বত হৈতে আইল পবন | 
মশয়ের বযু,ত সবার হুরে মন ॥ ও 
আইলেন হ্ধাকর সবার নিধন । 
পরম কৌতুকে সনে ঝরে সুধাপান ॥ 
আইলেন অগ্রি আরু জলের হ্বশ্বর ৷ 
শনি আদ নবগ্রুহ সঙ্গে দিবাকর ॥ 
মরুদগ্গণ বহ্ুগ কেবা কৌথা রয় |, 
আইল সকল দেব মুনির আলয় ॥ « 
তম্বুরু নারদ আদি স্বর্গের গায়ক। 
আইন নর্ুপ্জী কত কত বা নর্ভক ॥ 
দেবৃতুলা হইল নে ইন্দ্রের নগরী | 
'রদ্বাচ্চ মামু হইল ম্বগপুরী ॥ 
হেণকালে" সৈন্যসহ ভরত আইসে। 

এতেক কারল মুশি চক্ষুর নিমিযে ॥-২ 
নিরথিয়। শরতের লাগিল 'বিম্মুয়ন 
তখন মন্ত্রথা করে স্বর্গে দেবচয় ॥ 
ভরতের সঙ্গে যদি রাম জান দেশে। 
দেবগণ মু।নগণ মরির্বেন ক্রেশে 1 
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ভু 

রঙ 
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রাম দেশে গেলে | শাহি, মারারে রাবণ | 

সার্ধলোক সকলের নিতান্ত মরণ ॥ 

গে রূপে না যান রাম অবোঁধ্য। ভূবশ |. 

তন করহ্ ঘুঁভ"নরুক রাবণ ॥ 

দেসগ্ণ মুনিগণ করছেন মন্ণ। | 

ভ্বশম গুল ঘেতে মহে ও বন জনা ॥ 

নর বোগ্য যে আঁবাস যায় সেই জন। 

মে দিকে বে চাহে ভার তাহে রহে মন ॥ 

সখি স্ণঞ্ি তৈ ল দান করিবারে |, 

কেহ ঘা নদীতে কেহন। সনোবরে ॥ 

কোন পুরুষেতে গর্গ। নে জন না দেখে । 

করে জান তর্পন মে পরম কৌডুকে ॥ 

হন্ঠী ঘোড়! কটক চলিল স্থবিস্তর। 
ভলকেলি করে সবে গিয়া সরোবর ॥ 

ভরধজ মুনির ক্তি অপুর্ব প্রভাব | 

কত নদী আশ্রমে আপনি আবিভাব ॥ 

সন করি পরে সবে বিচিত্র বসণ | 

সর্বাঙ্গে লেপিয়া দিল শু হ্ধা চন্দণ্ ॥ 

বহুবিধ পরিস্ছদশ্পরে সৈল্যগণ | 
মার যঃতে বাসন পারল আভরণ ॥ 
সবার সমমান বেশ সমান ভুমণ। 

কেব| গ্রভু'কেবা দাস নাই নিক্পপণ | 

(ভাঁজনে বসিল সৈন্য বড় পরিপাটা ॥ 

দর্ণনীঠ স্বর্ণথ।ল স্বর্ণময় বাটী ॥ 

বর্ণের ডাবর আধ স্বর্ময় ঝারি। 
স্বর্মমঘূ ঘরেতে বমিল সারি রঃ প॥ 

দেবকন্য। অন্ন দেয় সৈন্যগণ খ 

কে পরিবেশন করে জানিতে রর ক ॥ 

নিশ্মল কোমল অন্ন যেন যুখীফুল। 
খাঁইল ব্যগজন কিন্তু মনে হৈল ভুল ॥ 
ঘৃত দি ছুগ্ধ মধু মধুর পায়স 1 
নামধিধ মিষ্টান্ন খাইল নীনারম ॥ 
চর্বব্য চুমট লেহা পেয় স্বগন্ধি সুন্বাদ। 
যত পায় তত খাঁয় নাছি অবসাদ ॥ 
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে 
আচমন হর ঠাট কষ্টে উঠে খাটে ॥ 

সপ আপ পপ ও পা পয সপ 
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বি 

গিল। প্রিয়া লয়ে কল্লিল শয়ন । 

তত কঃ ঘা! করে শরীর মর্দন | 

দ্ধবহ বহে স্ুললিত |; 

পঞ্চম স্বরে গায় কুভ্গীত 
রড বঙ্কারে কাননে। 
রে নৃভা' করে মাডিয়া মদনে ॥ 

[ামন্ত সৈন্য লইযর। রহণ | 
আনন্দে বঞ্চে বগন্ত রজনা ॥ 

সবে বলে দেশে যাই হৈ সাধ নাই। 
অনায়।সে দ্বর্ম মোরা পাইনু হেখাই ॥ 
এত প্লখ এ সংসারে কেছ নাহি করে। 
থে যায় সে যাঁডিক আমি না যাইব ঘরে ॥ 
এত হ্থ ঠাট করে ভরত না জানে । 

শর 
এ 
হু 

শী 

ব্ শিস ৮ রর চে 

০ লা ণন্তস 

রশ টি 

বামে চরণ বিনা অন্য নাহি জানে ॥ 
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০ সাপ পাশপাশি শ ালিশাপশীসপাশীশ পাটি শা শত পি 

এতেক করেন মুশি ভরত কারণ । 
ভরত ভাবেন মাত্র রাদের চরণ ॥ 

প্রভাতে ভরত গিরা মুনিরে জিজ্জামে | 

ছিলাদ পরম স্বাখে তোমাত শিবাসে ॥ 
কহ মূনি কোথ। গেলে পাইব শুরাব | 
উপদেশ কিয় প্ুরাও মনঙ্গীম ॥ 
মুনি বলে জাশিলাম ভরত তোদারে। 
দ্্ন তুল্য ভক্ত আগি না দেখি সংসংনে ॥ 
নর মাঁগ ভরত আমি হে ভরদাজ। 
যারে যেই বর দেই দিদ্ধ হয় কার ॥ 
ভরত বলেন মুশি অন্যে নাহি মন। 
নর দেহ শ্রীরমের পাঁই দরশন ॥ 
মনি'বলে ভ্রীরামের জাঁশি সবিশেষ । 
দেখখ্পাবে কিন্ত রাম ন! বাধেন দেখ ॥ 
চিত্রকুট পর্বতে আছেন রবুখীর | 
তথা গেলে দেখা হবে এই জান স্থির ॥ 
অন্য অগ্ মুনিগণ দিল তাহে সায় । * 
ভরতের সৈন্য চিত্রকুট দিকে ধায় ॥ 
দশদিক হইল ধুলায় অস্বীকার |. 
হইল ভরতসৈগ্য যমুনায় পার ॥ 
রামের সন্ধান পায়ে প্রফুল্প-কটক 1 
নায়ুদেগে চলে সবে নী মানে আক | 
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যত হয় চিত্রকুট পর্বত নিকট |... খাকুক লে সব কথা শুনিব-সকল | 
তত তথাকার লেক ভাবয়ে বিকট ॥ " | বলহ্ ভরত আগে পিতার কুশল ॥ 

চিত্রকূট পর্বত নিঘাসী মুনিগণ | বশিষ্ঠ' কহেন রাঁম না কহিলে নয়৷ 
শ্রীরামের মহ্বাসে সদা হষ্ট মন ॥ ঈর্থবাসে গিরাছেন রাজ মহাশয় | 
নৈন্য কোলাহল গনি তয় অভ্তরে। . (১ ৩নি মৃচ্ছণণত রাস জশিকী লক্নণ। 
রক। কর-রানচন্দ্র বলে উচ্চৈঃস্বরে ।॥ ভুমিত্রে লুটিয়া বু করেন রোদন ॥ 
হেনকাঁলে ভরত শক্রন্ন উপনীত | বশিষ্ঠ বলেন বূলি ব্যবস্থা ইহাতে । 
সবার তপম্বীবেশ অবেব্যা সহিত ॥ তিন দিন তোমার অশৌচ শান্রমতে ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ,আর-জনকের বাল! '.| পিতৃশ্রীদ্ঘ কদিতে জ্যেষ্ঠের অধিকার । 

রসতী করেন নির্ম্মা ইয়া পর্ণশবলা ॥ তিন*দিন গেলে শ্রা্ধ করিবা.বাজার ॥ 
তার দ্বারে বপিয়৷ আছেন রঘুদীর | সকন ভাগার আছে ভরতের সাথে। 
জ[নকী তাহার মধ্যে লম্মনণ বাহিরখ। . 1 লহ ধন কর ব্যয় প্রয়োজন মতে ॥৮- 
হেনকালে ভরত শক্রত্র দীনবেচশ। সম্বরু সম্বর শোঁক রাম মহামতি | 
শ্রীরানের আশ্রমেতে বাইয়া প্রবেশে ॥  ; তো! বুঝাইতে পারে আছে কোন কৃতী 
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে শীর | সত্য' হেতু ভূপতি গেলেন স্বর্মবাস। 
পথ পর্যটনে অতি মলিন শরীর ॥ রোদন করিয়া কেন পুণ। কর নাশ ॥ 
পাঁড়লেন ভ্রীরামের চুরণকমলে | ' ০] ছিলেন তৈলের মধ্যে স্কৃত মহারাজ । 
আনন্দে শ্রীরাম ডঁরে লইলেন কোঁলে ॥ 1 রত আসিয়া করিলেন অগ্নিকাঘ ॥ 
পরম্পর সম্ভাষা করেন সর্বজন "* | আরো যে কর্তব্য কম করিয়া ভরত । 
যথাযোগ্য আলিঙ্গন পদাদি বন্দন ॥ . " ; কত শত দান করিলেন অধিরত ॥ 
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ | তাঁহার দানের কথা শুন পররিপাটী 1১. 

কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ॥ একৈক ব্রাক্মণে দেন ধন এক কোটী ॥ 
বানা জাতি স্বভ।বতঃ বাখ! বুদ্ধি ধরে [ | যত যত রাজ। হইলেন চারচরে 
তার বাক্যে কে কোথ! গিয়াছে দেশান্তরে। ভরত সমান দান কেহু নাই করে ॥ 
অপরাধ ক্ষমা কর চল প্রভু দেশ। , শ্রীরাম বলেন হে-বশিষ্ঠ পুরোহিত । 
পিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃরেশ ॥ অজ্ঞ! কর পিতৃশ্রাদ্ধ করি বে নিহিত . 

. অযোধ্যাভূঘণ“তুমি অযোধ্যার সার । আরাম লক্ষমণ সীতা চলেন ত্বরিত। 
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার | হইলেন*ফন্কুনদী তীরে উপনীত ॥ 
চল প্রত অধোধ্যায় লহ রাজ্যভার। *" | ঘকলে সলিলে স্নান করিয়া তথন | 
,দাঁসবৎ কণ্ম করি আজ্ঞ! অনুসার |. . | করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্গণ ॥ 

ৰ্্ 

শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত। স্নান করি ভীরেতে বসেন ভিনজন | 
না বু্ঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত ॥ তখন বসিল*সবে আত্ম বন্গুথণ ॥ 
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার। | যখরাঁম তথা হয় অযোধ্যানগরী। * 

. বনে আইলায় আমি আজ্ঞায়পিতার ॥ | রামচন্দ্র বেড়িয়া বিল সব'পুরী | 
" চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাকৃযু | শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ । 
অযোধ্য। যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ ॥ ' আয়ু সন্ত পিতা মরিলেন কি কারণ ॥ 

[" ১৬. ]" | 



শ্ক্ 

রে 
৮ পেপাল ভীম, রমা 

অযুত ত বৎসর লোক ূর্ধযবংনে জীঘ্বে। 

কাল পুর্ণ না হইতে যৃত্থ্য কি লাগিয়ে ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন রাজা গিয়া পরলে কে | 
রা পাইলেন ন্নাম তোমা পুজ্রশোকে ॥' 
স্রমন্ত্র কহিল' গিয়ী “ভুমি গেল। বন ॥! 
হাঁ রাম বলিয়। রাজ। ত্যজিল জীবং। | 
পিত কথা শুনিয়! কান্দে তিন জন। 
এদিকে শ্রাদ্ধের দ্রব্য হয় আয়োজন ॥ 
তপোবনে ছিলেন যতেক মুনিগন। 

পিত্শ্রাদ্ধে শ্রীরাম করেন বিষান্ত্রণ ॥ + 

ূ 

সপ. 

পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন ফল্তুনদী তীরে । 
পিত্রপিগু সমর্পন করেন সে শীরে ॥ 

, মুনিগণ কহে কি রাজার পরিণাম । 

তিন পি দেন যিনি নিজে মোক্বাম ॥ 

গ্রাঁরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয় | 
ভরাতের প্রতি' রাম কি অনুজ্ঞা হয় ॥ 

তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি । 
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি ॥ 
ভ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম স্খ।। 
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি ॥ 

, ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব | 

ভরতের রাঁজন্বে আমার রাজ্য লাভ ॥ 

যাঁও ভাই ভরত ত্বরিত অঘোধ্যায় | 
মন্ত্রীগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায় ॥ 
পিংহানন শুন্য আছে ভয় করি মনে । 
,কৌন শক্র আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে ॥ 
তেমোরে জানাব কত আছ বে বিদিত। 
বিবেচনা করিব! সর্বব্দ1 হিতাহিত ॥ 
চতুর্দশ বৎসর জনিহ গত প্রায়। 
চারি ভাই একত্র হইব অধৌধ্যায় ॥ 
ঘোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়। 
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য নয় ॥ 

* উর ৭ 

রামায়ণ রি $ 
শো শ এটি ০৯০ র৯-তি পা 

চিনির রে এসি, রসি লস 

তবে সে এ রাম গালিবারে প্রজা ॥ 

তোমার পাছুকা যদি থাকে রাম ঘরে । 

ত্রিভূবনে আমার কি করে কমি,ডরে | 
গ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রীণাঁধিক। 

পাঁদকী লইয়া যাঁও কি কব অধিক ॥ 

নন্দীগ্রাসে পাট করি কর রাজকাধ্য | 

সাবধান হইয় পালিহ পিতৃরাজ্য ॥ 

ক্মীনামের পাঁছুকী ভরভ শিরে ধরে। 

ভাঁবে গুলবিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 

পাদ্ুকার অন্ভিযেক করিয়। তথায় । 

চলিলেন ভরত ভ্রীরামের আজ্জায় ॥ 

বাঞ্াকীলে, উঠে মহা অন্দনের রোল । 

কৌন জন শুনিতে ন। পায় কার বোল ॥ 

কাঁন্দেন কৌশল্য। রাণী রাঁমে করি কোলে 

বসন ভিজিন তার নয়নের জলে ॥ 

এসিঞা কান্দেন কোলে করিয়। লক্ষণে । 

সকলে জন্দন করে সাতার কারণে ॥ 

ভরগ্তেরে বদাঁয় করিয়। রঘুখীর | 

চিত্রকুটে কিছুদিন রহিলেন স্থির ॥ 
সৈল্যগণ সহিত ভরত অতঃপরে । 

তিন দিনে আইলেনু অবৌধ্যানগরে ॥ 
বিশ্বকম্নে পঠাইয়। দেন ভগবান । 
8৬৪ অষ্টালিক। করিল নিম্মণ ॥ 

রুন্ধ সিংহাসনেতে ভরত পটি পাঁতি। 

তদুপরি পাঁঢুকা থুইয়া ধরে ছাঁতি, ॥ 

তার নীচে প্রীভরত কষখসার চর্মে । 

পাত্র মিত্র মহিত থাকেন রাঁজকর্মে ॥ 

কুঙ্িবাস কবির সঙ্গীত স্ধাভীও। 
সমাগত হইল গীত এ অযোধ্যাকাণ্ড ॥ 

ইতি অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত । 



সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। 
আরণ্যকাণ্ড। . 

েপহ্পি 

" মুন ধর্মৃত হুরো? ববেকজলধেঃ পুণে ঘানন্দৰং | 

বৈরোঃ াদুদভ।ধখং গ্বথহরং ধাণ্তাপহং ও তীপিহন্ ॥ " 

চমাহাগ্োধরপুঞ্প|টনবি রঃ ববশস্তবং শঙ্কর । 

বন্দে ব্র্মকুপুং ক কলম্কণনং শ্রীরাম ঃপপ্রিয়ম্॥ | 

সাক্জীনন্দপযোদসে ভগ তং নাভির আনার 

পাণো বাণশরাননং কাটণসন্ুণীপভায়ং বরম্ || 

রাজীবায়ভলো|ঢনং 

ৃ সীতা লখুথসন্ তং গথ্গিতঠ রামভিঙ 

ধতভটা টন সংশোভিতহ। 

২ তন্তা ॥ 

চিত্রকট পর্থতে শ্রীরাম” সীতা এবং লক্ষমণের স্থিতি ও 
রাক্ষণের উৎপাত জন্য তথা হইতে 

, ঘুশিগণের প্রস্থান। 

 বপিলেন অযঘোধায় হরত গঙ্ন। 

| চিরকুট পর্ধতে রহেন তিন জন ॥ 
“চিরকুট পর্নতে অনেক মুনি বৈমে। * 
ভালমন্দ বখন যে রামারে রা ॥ 
! মুনিগণ এক দিন করে কা" 
| ঈজ্ঞানা করেনু রাম রা পাণি॥, 
টকহ কহ মুনিগণ কি কর মন্ত্রণা। 
আমারে না কহ কেন বাড়াঁও যন্ত্রণ।।- 
আমর! সকলে করি একত্র বসতি । 
একের ক্ষতিতে হয় সবাকার ক্ষতি এ 
যদি কোন বিপদ হর্মেছে উপস্থিত । 
আমারে-জানাও আসি করিব' (বিহিত ॥ 
[মুনির রামের বাক্যে পড়িলেন লাজে। 

্ মুনি উঠি বলেন তার মাঝে ॥ 

কাণি। 

[ ঘে মন্্রণা করিতে ছিলাম রঘুবর । 
তাহান্ন বৃভান্ত কহি ক্োোমার গেচর ॥ 
র্যবণের ছুই ভ ই দুষ্ট নিশাচর । ০ 

। তার মধ্যে গ্যেষ্ঠ খর দূদণ অপরু ॥ * 
তাহার স্মমন্তগণ চুদি দকে ভ্রমে। 

ক ৩ উপদ্রব করে শ্রবেশি আশ্রমে ॥ 
গত আরম্তরণ মাত্র আসিয়। নিকটে । 
| নজ্ঞ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে ॥ 

রাক্ষসের ডরে লুক ইয়া! ঘরে আসি & 
ফল মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গেত কলসী 4 ». 
এই এবন' ছাড়ি যাইব অন্য বন. » 
কাণাকাঁণি ক্ষরিলাম এই সে কারণ ॥ 
মুনিগণ ছাড়ে "যদি শুন্য হবে বন । 

রে 

শি 

4 

| শুন্য বনে কেমনে রহিবে তিন জন | 



০০০ রি রি, পি ০ এস এড জি স স্পিড এল আসি এ পপ সস 

সীতা অতি রূপবতী এই “বন মাঝে ॥ 
“কেমনে রাখিবা রাম রাক্ষন সমাজে ॥ 
বিক্রমে.বিশাল তুমি আমি জানি মনে । 
কত সন্বরিয়! রাম থাঁকিবা কাননে ॥ 

আমরা এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাঁই।। 
তৌমীর সহিত আর দেখ! হবে ০ নাই ॥ 
স্ত্রী পুরুষে মুনিগণ চলেন সত্বর । 
যার যথা ছিল স্থান কুটুম্বাদি ঘর ॥ 
উঠে গেল মুনিগণ শৃর্ঠ দেখা বাঁয়। 
ভরীরাম ভাখেন তবে তাহান্র“উপায় ॥ 
কন্িবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী | 
গণ আরণ্যকণ্ডে প্রথম শিকলি ॥ 

অত্রিমুনির আশ্রমে শীরামের গমন ও উক্ত 
মুনিপত্রীর নিকট সীতার জন্ম।দি কথন 

এখং রামচন্দ্র কর্তৃক-বীরাধ বধ। 

অ:মা নিতে ভরত আইলে পুনর্বার। 
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার ॥ 
চ্ত্রকূট অযোধ্যা নহেত বহুদুর । 
ভরত জাতার ভক্তি আঁমাঁতে প্রচুর ॥ 
রনূনাথ এমত চিন্তিয়া মনে মনে । 
।০একূট ছাড়িয়া চলিলেন দক্ষিণে ॥ 
কত দূর যান তার! কৰি পরিশ্রম 
সম্মুখে দেখেন আগ্রি খুনির চা ॥ 
গবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন । 
বন্দন। করেন অংভ্র মুণির চরণ ॥ 
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে । 
পাদ অধ্য দিয়! বপাঁইদেন আমনে ॥ 
আপনার পত্রী ঠাঞ্জি মমর্পিলা শীতা | - 
পালন করহ যেন আপন ভুহিতী। ॥ - 
দোখ-খুনিপত্থীকে ভাবেন মনে শীতা । 
'ুন্িমতী করুণা কি অদ্ধা উপস্থিত ॥ 
শুনবস্্র পরিধানা গুক্ল-সর্ধব বেশ।। 
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ ॥ 
তিপস্থ। ধরিয়া মুত্তি করেন তপন্তা |. 

জ্ঞান হুয় গায়ত্রী 'কি সবার নমস্তা! ॥ 

বামাকণ | 
সপ শা সস রদ শি 

| কৃতাঞ্জলি নমস্কার নন নমস্কার করিলেন ন'লীতা। 
আশীর্বাদ করিলেন অন্র্ির বনিতা ॥ 
মুনিপত্বী বসাইয়া সম্মুখে সীতারে । 
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 

') বীজকুলে জন্মিয়। পড়িল রাঁজকুলে। 

শি 

স্পেস স্পিসপাস্পপীপ শসা পাশা সস পাপ 

চে 

-ঞ 
॥ 

ছুই কুল উজ্জল করিলা গুণে শীলে ॥ 
এ সব সম্গদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়। 

চেন স্টী পাঁইল। রাম বহু তপস্তায় ॥ 
কহিলেন ম] সম্পদে 'কিবা কাম। 

নকল সম্পদ মম দুর্ববাদলশ্যাম ॥ 
|শী বিনা অ্ালোকের কাধ্য কিবা ধনে. 

অন্য ধনে কি করিবে পতির বিহনে ॥ 
গিতেব্ড্রিয় প্রভূ মম সর্বব গুণে গুণী । 
হেন পতি সেবা করি ভাগ্য হেন মানি ॥ 
ধন জন সম্পদ না চাহি ভগকতী | 
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি ॥ 

“শুনিয়। সীতার বাক্য তুষ্ট মুনিদার! | 
আপনার ধেমন সীতা'র সেই ধারা ॥ 
সমাদরে সীতারে দিলেন আলিঙ্গন । 
দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন ॥ 
তুষ্টা হয়ে সীতারে কহেন ভগবতী । 
তব পূর্বব বৃণ্ডন্ত কহ গো সাতে সতা ॥ 
জানকা বলেন দেবী কর অবধান । 
আমার জন্মের কথ। অপুর্ব আখ্যান ॥ 
এক দিন মেনক1 যাইতে বস্ত্র উড়ে। 
তাহা! দেখি জনক রাজার বাধ্য পড়ে ॥ 
রা বীর্ধ্যে জম্ম মোর হইল ভূষিতে | 
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চুষিতে ॥ 
অধে।ন্সস্তবা মম জন্ম মহতলে । 
লাঙ্গল ছাঁড়িয়। রাজ মোরে নিল কোলে ॥ 

নিজ কন্য। বলি রাজা মবে অনুমান । 
হেনকাঁলে আকাশে হইল দেববাণী ॥ 
দেবগণ ডাকি বলে জ্্ীক ভূপতি । 
জন্মিল তোমার ৰ কম্া'ফ্পকতী ॥ 
অযোনিসম্ভবা এই তোমার 'ছুহিতা। রর 
লাঙ্গলের মুখে জন্ম,নাম রাখ সীতা ॥ 



আরণ্যকাও 

এতেক শুনিয়া! রাজ! হরধষিত মন । 
দীন র্রিজ ভুঃখটরে দিলেন বহুধন ॥ 
প্রধান দেবীর ঠীঞ্জি দিলেন আমারে । , 
আমাব্রে'পীলেন দেবী বিবিধ প্রকারে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে |, 
আম! দেখি জনক*চিস্তেন মনে মনে ॥ 
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে। 
উরে সমর্পিৰ সীতা পরম কৌতুকে ॥ 
দাঁরুণ প্রতিজ্ঞা এই ভুবনে প্রচার । 
তের লক্ষ বর গাইল: রাজনর কুমার ॥ 
ধনুক দেখিয়া সবাকার মন কাপে । 
ন। সম্তষধ পিতারে পলায় মনস্তা্পে ॥. 
গ্রতিজ্ঞা করিয়া! আগে ন1 পান ভাবিয়া । 
কেমনে সম্পন্ন হবে জাঁনকীর বিয়। ॥ 
হেনকাঁলে উপস্থিত শ্রীরাম লক্গমণ | 
ধনুক দেখিয়! হাস্য করেন তখন ॥ 
ধন্থুকেতে দিতে ও সর্ব লোকে বলে,। 
ধন্ুখান ধরি বাম বামহাঁতে* তোলে ॥ 
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে । 
সবে স্তব্ধ তার শব্দ ত্রভূবনে লাগে ॥ 
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্চনা | 

স্বর্্য মত্তয পাভালে,কাপিল সর্বজন] ॥ 

শিরে পঞ্চঝু'ট তার বিজম বিস্তার? 
চুড়া কর্ণবেধ হয় লোকে চমৎকার ॥ 
বিবাহ করিতে পিত। বালিল আমান্রে । 
ন। করেন স্বীকার পিতার অগোচরে ॥ 
রাজ্যসহ দশরথ আিয়। সম্বাদে?| 
রামের বিবাহ দেন পরম ০৯ ॥ 
শীরাম করিলেন আঁম।র পার্থ 
লক্ষঘণের দারকশ্ম উদ্মিলা্র সহ্ চ 
কুশুধ্বজ খুড়ার যে দুই কন্যা! ছিল । 
ভরত শক্রম তৌোহে বিবাহ করিল ॥ 
ভগবতি পূর্বক গু এই কহিলাম | 
হেনস্ক্্ মির্ণিলেন মম ম্বামী রাম ॥ 
এত হর্ষ সীতাদেবী কহেন কাহিনী | 
পরিতোষ পাইলেন মুনির গেহিনী ॥ * 
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জাহ্ষণী সাতার ভালে দিলেন সিন্দুর । 
কণ্ঠে মণিময় হার ঘাহুতে কেয়ুর ॥ 
কর্ধেতে কুগডুল করে কাঞ্চন ক্ষণ । " 
নৃপুরে শৌভিত হয় কমলচরণ ॥ 
এ বেমর দেন গর্জমুক্তী তীয় ।' 
পট্টব্ক্্র অধিক শোভিত গৌর গায় ॥ 
প্রদোষ হঈলু গত প্রব্শে রজনী । 
রামের নিকট ফান শ্রীরামরমণী ॥ 
উমা রমা নাহি পন সীতার উপমা। 
'চরীচরে জশকছুহিত নিরুগায় ॥ 
দেখিয়] শীতার রূপ সৃষ্ট রঘুমণি | 
মুনির আশ্রমে হুখে বঞ্চেন রজনী. 
গুঁভাতে- করিয়! স্নান আর যে তর্পণ। 
তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥ 
আঁশীর্ববাদ করিলেন অন্রি মহামুনি | * 
কহিলেন উপদেশ উপঘুক্ত বাণী ॥ 
শুন রাম রাক্ষস প্রধান এই দেশ । 
সদা উপদ্রব করে বহু দেয় রেশ ॥ 
অঞ্জেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থনি। 
তথ! গিয়া! রঘুবীর কর অবস্থান ॥ 
মুশির চরণে রাম করিয়।, প্রণতি | * 
দগুডক কানন মধ্যে করিলেন গতি ॥ 
আগে যান রঘ্বন।থ পশ্চাৎ লক্ষণ । 
জনকতনয় মব্যে কি শোভা তখন ॥ 

কল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে ৭ | 
ময়ূর কেকাধ্ৰশি অ্রমরের গীন্ত + 

নানা পা কলরব শুনিতে মধুর 

সমোবনে কত, শত কমল প্রচুর ॥ 
বন মধ্যে" অনেক মুনির নিবসতি | 
/নামেরে দেখিয়। হরিষে করে স্ততি ॥ 
রাজ্যে থাক বনে খাক তোমার সমান । 
যখ। তথ! থাক রাম তুমি ভগবার্ন ॥ - 

এ্স্য জল রম্য ফল মধুর স্বন্বাদ | 2৯৭" 
আহর করিয়া দূরে গেল অবৃপাঁদ ॥ 
৬ হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন । 
তিন জন মনন্তুখে করেন ভ্রমণ ॥ 

| এ 
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আগ রাম মধ্যে মধ্যে সীতা পশ্চাৎ লঙ্মণ। 
নাঁনা স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥ 
হেনকালে হছর্জয় রাক্ষস আচম্বিত 1 / 
বিকট আকারেতে সম্মুখে উপস্থিত ॥ 

"রাঙ্গা ছুই আখি তার ধোৌঁখর হৃদয় । 
বনগ্স্ত ধরে মারে কারে নাহি ভয় ॥ 
দুর্জয় শরীর ধরে.পর্ববত সম]ন 

জ্বলস্ত আগুণ যেন রাঙ্গা মুখখান ॥ 
শিরে দীর্ঘজটা কটা! দীর্ঘ, সর্ববকীয় । 
লন্বোদর অস্থির শির গণ যায় ॥ * 
বান্ধিয়া লইয়। যায় মাংস ভার ক্ষদ্ধে। 
পলায়্ লইয়া প্রাণ,দবে তার গন্ধে ॥ 

মেঘের গর্জন ন্যাম ছাড়ে সিংহন| [দ | 
মহাভয়স্কর মুক্ত রাক্ষল বীরাধ ॥ 
সীর্তীরে রাক্ষদ গিয়া লইলেক কক্ষে । - 
তর্লন গর্জ সন কর থাকি অন্তরীক্ষে ॥ 

সীতারে খাইতে চাহে মেলিরা। বদন । 
শ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তত্জন। 
তপন্বীর বেশে রাম ভ্রমিম্ কাননে । 

দেখা ইয়। কামিনী ভুলাস্ মুনিগণে ॥ 
বলিল, মৃনুষ্য' মানেন নিব ভক্ষণ | 

ঝাঁট পরিচয় দেহ তোরা! কোন জন ॥ 
গ্রাম বলেন আরম ক্ষাত্রয় কুন।7। 
লন্দমণ অনুজ জায়াজানকীা আমান ॥ 
দেখি হে তোমার কেন বিকৃতি আকুতি । 

বনেতে বেড়া তুমি হও নে ন জাতি ॥ 

রান রূলিল আমি যে হই মে: হই | 
সবারে খাইব আজি ছাড়িবূর নই ॥ 
বীরাধ আমার নাম থাকি যথা তিথ। । 
ক।ল নামে মম পিভ। বিদিত সর্ব ॥ 
কত মণি বধিলাম বিধাতার বুরে 
অভেছ্য শরীর.মোর ভয় করি কারে | 
ল্ঘবটণ্রৈ শীরাম কহেন পেয়ে ভয় । 
জানকীরে খায় বুঝি রাক্ষস ছুর্য় ॥ , 
আইলাম নিজ.দেশ ছাড়িয়। বিদেশে | 
মীতারে খাইল আজি দারুণ রাক্সে । 

| *1দে 

লম্মণ বলেন দাঁদা না! ভাবিহ তাপ । 
রাক্ষসেরে মারিয়া ঘুচাও মুনস্তাঁপ ॥, 
লক্ষমণের'বাকোতে রামের বল বাড়ে 
মারিলেন সাত বাণ রাম তার ঘাড়ে ॥" 
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে । 
হাতে ছিল জাঠাগাছ মারিল লক্ষানে ॥ 
তাহ! দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ। 
জাঠাগাছ তথনি হইল খান খান ॥ 
জাঠাগাছ কাটা গেল রাঁক্ষসের ব্র।স ॥ 
অন্্ নাহি নিশ/চর উঠিল আকাশ ॥ 
ছাড়েন এিক বাণ দশরথন্থৃত । 
ডিল ঝরাধ ঘেন কৃতান্তের দূত ॥ 

খণ্ড খণ্ড হইয়া শরীর রক্তে ভাসে । 
॥রি মরি করি বায় আরামের পাশে ॥ 
আছাড়িয়। ফেলে সীত। ঘায়েতে 'ব্যগ্তী 
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| ভুমেতে গড়েন শীতা হইয়া মুচ্ছিতা ॥ 
বোড়হাতে ক্ষন শীরামে ঝরে স্ততি | 

তব বাণ স্পর্থে রাম পাই ও অব্যাহতি ॥ 

৮ মুক্ত ক রিল আমার এ শর র। 

নইশা।ম শরণ চরণে রঘুবার ॥ 
পন্য প্রস্থ সাতাদেবী রান যান পতি | 

ূ পর।শয়। হয় শাপ অন্যাহ হাতি ॥ 

[খনখথ| আমার শুনহ রঘুপতি | 

। কুবদের শাগেতে আমান এ ছুর্থতি ॥ 
২ 

কশোন্র আমায় নাম ও তব চন । 

“আয়ে দবব্দা হুট বনের পশ্বর ॥ 
এক দন ঘুখণের লইয়া নারাগণে । 

শর্গছুলে কোঁল করে মাতিয়। মদনে ॥ 

কণ্মদেখষে আর্মি তথা হুই উপনীঁতি । 
আয়ারে দেঁথিরা তারা হইল লজ্জিত ॥ 
কোপে শাপ আমীকে দিলেন ধনেশ্বর। 
দণ্ডক কাননে গিয়া হও নিশাচর ॥ 

পশ্চাতে করুণা করি বলেন বচন । 
শ্ীরামের শরে হাব শা | ৃ 
পাইলাম তোম্র দর্শনে অব্যাহতি 1 
ঘৃতদেহ পোড়।ইলে পাইৰ নিষ্কৃতি ॥ 



সারির _.. 0 আরপাকাণ। 
লক্ষণের উদদেঘাে দানব দেহ পুড়ে । 

' দিব্য দেহ ধরিয়] সে দিব্যরথে চড়ে ॥ 
রাম দরশনের চর গেল হ্বর্গবাস।" 
রচিলি আরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কতিবাস। 

তায ঠ শী 

শর়তঙ্গ মুনি আগমে রামচন্ছের গমণ্ত 
ও মুনি কর্তৃক ইন্দেব ধনুর্রণ ধান 

এবং মুনির স্ুর্গে গমন। 

শ্রীরাম বলেন চল্ 'জানকী লক্ষণ । 
* গোমতীর পারে শরভঙ্গ মিডেকতন ॥ 
এখ| হৈতে*সেই স্থান দ্বাদশ যোজন। 
অদ্কুত দেখিব| সে মুনির তপোবন*॥ 
তপের প্রতাপে যেন জ্বলন্ত অনল। 
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই হুল ॥ 
সেই ধন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে । 
প্রগাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে ॥ 
হেণকালে উপশীত্ তথা শচানাথ। , 
করিবারে শরভক্ক মুনির সাক্ষণৎ ॥ 
রখোপরে পুবন্দর আইসে শুববেশে। 
দেবগণ বেষ্টিত ভাহার চারিপাশে ॥ 
রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝাঁরা। 
বাযুবেগে চলে ঘেড় সারির ত্বর। ॥ 
চারিদিকে শোতে নীল গাত পতকার়'। 
দুরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তায় ॥ 
অনুজেরে বলেন থকহ এইক্ষণ। 
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোনজন ॥ 
ইন্দ্র আসি ঘুনিরে করিয়! নমস্কার?। 
নিবেদন করেন যে কাঁধ্য আপনার ॥ ' 
শুন মুনি রামরূগী ত্রিলোকের নাথ 1 

, আিবেন তব সহ করিতে সাক্ষ্তৎ॥ , 
রাক্ষম বধের হেতু তাঁর অবতার । 
ত্রিকালজ্ঞ আপনি জীনাইব কি আর ॥ 
তব স্থানে রাগিলাম এই ধনুর্ববাণ। 
আইলে ভীহারে 'তুমি করিব প্রদান ॥ 
এত বলি স্বর্গপুরী যাঁন পুরন্থর | 
৪ রুরেন র্ার্ম যুখ। মুনিবর ॥ 

৬. 

প্রণাম করেন শরভঙ্গ মুনিবরে । 
আশীর্ব্বাদ পূর্বক কহেন মুনি তীরে ॥. 

, | অনাঁখ ছিলাম বনে হুইল! হে নাথ । 
'দোগে ধারে দেখা ভার তিনিই : সাক্ষাৎ ॥ 

1 আহা আঁপনি "বু আমার নিবাঁপ। 
তো দরশনে মম হবে ন্বর্গবাস ॥ 
শত বৎসরের তপ করিলাম দান । 
এই লহ ইন্দ্রদন্ড দিব্য ধনুববণাণ ॥ 
শযীর ছাড়িব আমি*অতি পুরাতন । 
শরণ রাখিয্পাছি রাম তোমার কারণ ॥ 
কণেক লক্ষণ সহ বৈস এইখানে । 
আগ্নিতে শরীর ত্যজি তর বিদ্যমান. 
শরভক্গ কুণ্ড কাটি ভ্বালেন অনল। 
এপিয়া উঠিল অগ্নি গগণ মণ্ডল ॥ 
কৌতুক দেখেন সীত। শ্রীরাম লক্ষ্মণ ৷ 
সুনর সাহস দেখি বিম্মিভভুবন ॥ . 
রাম্্্ুরাম উচ্চারিয়! মুনি উদ্ধতুণ্ডে। 
মি প্রদক্ষিণ করি ঝাপ দেন কুণ্ডে ॥ 
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার । 
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরঃধ আকার ॥ 
গেলোকে গেলেন মুনি প্ুণ্যক্ষলোদক্। : 
দেখিয়| বার মনে হইল বিলন্ময় ॥ 
রম দরণনে মনি যান স্বর্গবান। 
গরচিল আপণ্যকাণ্ড দ্বেজ কত রা ॥ 

নক 
ভিতরে 

গু 

দশধৎসর কাল শ্রীরামচন্দ্রের নান! ঝঞ্ 
.অ্রমণানস্তর পঞ্চবটীবনে তাহার অব-, 

স্থিতি ও মশ্মণ কর্তৃক তুর্পণখার 
নাঁসকাচ্ছেদন এবং রানচন্ত্ 
কর্তৃক চতুর্দশ রাক্ষম বধ। 

সম্তভািতে রামেরে আইল বনবাসী। 
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী ॥ 
আননাহীরী কেহ ব! বরিষ! চারি মাস” 
কেহ কেহ সব্বকাল করে উপৃবাস॥ 
গ[ছের বাকল পরে শিরে জট ধরে। 
সগচর্্দ ধরে কেহ কমৃণডলু করে ॥ 

৮৫ 
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মুনিগণে দেখিয়। উঠিয়| রঘুনাথ। যাঁইতে দেখেন তাঁরা দিব্য সরোবর । 

“করেন প্রণতি স্তুতি হয়ে যোড়হাত ॥ শুনেন অপুবব” গীত তাহার ভিতর || 

মুনিরা করেন স্ততি রামের গোচর | «| বিশ্মিত হইয় জিজ্ঞসেন রঘুমণি। 
জ্ীরাম বলেন প্রভূ ন করিহ ডর ॥ ' ৭ জলের ভিতর গীত মুনি কেন শুনি ॥ 

সতপোঁবনে না 'খুইব 'রাক্ষল সঞ্চার |, মুনি বলিলেন এথ। ছিল এক মুনি। 
অবিলম্ষে হইবেক রাঁক্ষদ সংহার ॥ করিত কঠোর তপ দিকস রজনী ॥- 
মুনিগণ সঙ্গে রঙ্গে, জীরাম লক্্ণ | 
তপোবন দরশনে করেন রমন ॥ 
ধনুকে টঙ্কার দিল! রাম রবুনীর | 
দেখিয়া! সীতার মন হইল ভস্থির ॥ * * 
বনে গ্রবেশেন রাম হাতে ধনুববা9। 
নিষেদ কারেন সীত। রাম বিদ্যমান ॥ 
রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ । « 
অকারণ প্রাণিবধে ঘটিবে গ্রমাদ ॥ 
পুবেরবর বৃত্তান্ত এক কহি তব স্থান । 
দৃব্বণাদলশ্যাম রাম কর অবধান ॥ 
শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে ৷ 
কহিলেন পিতা। পুর্ব আখ্য।ন আমারে ॥ 
দক্ষ নামে এক মুনি ছিল তপে।বনে । 
তার স্থানে স্থাপ্য খড়ণ রাখে এক জনে ॥ 

পাপ.হর হরিলে পরেধ স্থাপ্য ধন। 
তেই ষত্রে খডগখানি রাখেন ব্রাঙ্গণ ॥ 
এক বুদ্ধপাখী সেই তপোঁবনে বৈসে। 
নড়িতে চড়িতে নারে প্রাচীন বয়সে ॥ 
মুণিরে কুবুদ্ধি পায় দৈবের লিখন । 
সে খড়েগর চোঁটে বধে পাখীর জীন ॥ 
হতে অস্ত্র করিলে লোকের জ্ঞান নাশে। 
হুইল মুনির পাপ সে অন্তর দোসে॥। 

সত্য পাপি দেশে চল এই মাত্র পণ। 
রাক্ষন মারিয়া তব কোন প্রয়োজন ॥. 
সরল। জনকবাঁলা কহিলে এমতি?। 
বুঝান প্রবেধ বাক্যে তারে সীক্ভাপতি ॥ 
করর্ধকমলমুখি জনককুমারি |  * , 
আমার নধহিক তয় ভয় কি তৌঁমারি ॥ 
মহাঁতেজ। মুনিগণ যাহার সহিতে । 
তাহার কিসের ভয় বল দেখি সীতে ॥ 

তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর ৷ 
পাঠায় অদ্দরাঁগণে যথ। মুনিবর ॥ 
আইল অপ্নরাগণ মুনি নিকটে । 
দেখিয়া পৃড়িল,মুনি মদনসন্কটে ॥ 
সে স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্ণরা বলিয়া । 
অগ্লাপি'আইসে তারা তথা লুকাইয়। ॥ 
নৃত্য গীত করে'তারা নাহি যায় দেখ|। 
এমন অপুবর্ব কথা পুরাণেতে লেখা ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা কৌতুকী শ্রীরাম । 
তপোবন দেখিরা গেলেন নিজ ধাম ॥ 
আতিথ্য করেন মুনি সমাদর করি । 
তিন জন বঞ্জিলেন স্থখে বিভাবরী ॥ 
কোথা" পাঁচ সাত মাম কৌঁথ। দশ্মাস। 
কোথাও বত্পর রাম করেন প্রবাস ॥ 
এইরূপে বনে বনে করেন ভ্রমণ । 
অতীত হইল দশ বত্ডর তখন ॥ 
এক দিন মীতা সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
করপুটে বন্দিলেন মুনির চরণ ॥ 
স্তীক্ষ মুশিরে রাম কহেন স্থভাষ। 
অগস্ত্যেরে প্রণাম করিতে করি আশ ॥ 
মুনি বশে যাহ রাম অগস্ত্যের ধাম। 
তথা গিয়া তাহার পুরাও মনন্বাম ॥ 
তাহরি কনিষ্ঠ আছে পিপ্পলীর.বনে । 
অগ্য গিয়া বাসা কর তার তপৌবনে ॥ 
কল্য গিয়া পাইবা অগন্ত্য তপোবন | 
তাহাতে.আছেন মুশি দ্বিতীয় তপন ॥ 
বিদায় হইয়! রাম চলেন)দক্ষিণে। 
উপনীত হইলেম.পিগ্গলীয় বনে ॥ .. 
রামেরে পাইয়া মুনি পাইলেন শ্রীতি | 
তথা সেই রাত্রি রাম করিলেন স্থিতি ॥ 

পু 

৯ 

৮ পপ পপর পপ 

জাপা সপ পারটি শশা শীীি্সাশিশিিশিোিিশীশাাাশীশীিশিীিীীসিট 



আরণ্য কাণ্ড ১ 

মুনি বলে ভুমি কোথা দেখ বাতাপিরে । 
ইন্বল বপিল এসো বাতাপি বাহিরে ॥ , 

প্রভাতে উঠিয়া! রাম করেন গঘন । 
লক্ষমণে দেখান রাম অগন্ত্যের বন ॥ 

এই বনে ছিল এক রাক্ষস ছুর্ভয়। 
তারে বধি'মুনি করিলেন এ আলয় ॥ 
শুনিয়। লাগিল লক্ষমণের চমৎকার | 
মুনি ছয়ে রাক্ষল মারৈন কি প্রকার'॥ 
জ্লীরাস বলেন ভাই.শুন তদন্তর | 
ইন্ল বাতাপি ছিল ছুই সহোদর ॥ 
সায়াধী রাক্ষদ তার। নানা মায়। ধরে | 
'বাতাঁপি হইয়া মেন ব্রহ্মবধ করে ॥ , 
তাঁর ভাই ইন্ধল সে জানিত সতাঙ্গ। 
লোক মধ্যে ভ্রমে যেন অদ্ভুত মাতঙ্গ ॥ 
আঁদর.করিয়। দ্বিছগে করে নিমন্ত্রণ। 
এ মেধমাঁংস দিয়া করায় ভৌজন ॥ 
ব্রাহ্মণের উদরে মেষের মাংস খাঁকে। 
বাতাপি বাহির হয় ইন্সল'যবে ডাকে ॥ 
পেট চিরি বাহির হঙ বিপ্রগণ মরে । 
এইরূপ করি ভ্রঘ্নে ভুই সহোদরে ॥ . 
ব্রক্মবধ শুনিয়া অগন্ত্য মহামুনি | 

ইন্বলের &।ই দান চাহিল আপনি ॥ 
দূরে হৈতে আইলান পথিক ত্রাঙ্ষণ | 
মেনমাংস মোরে আগ্রি করাহ ভোজনু ॥ 
মৃনির বচন নি ইন্বল উল্লাস । 
কহিল কতেক মুশি খাবে মেদনাস ॥ 

মনি বলে বু দিন মম উপবাস । 
ভোজন কাঁরনু আমি গডিরের মাস | 
বাঁতাপি গাড়র হয় মায়।র প্রনন্ধে | 

গাড়র কাটিয়। মাংস-বাহ্দিল আনন্দে &. 
বড় আশা করি মুনি ভোঙনেতে বৈসে। 
হাতে থালা কনিয়! ইন্থল তার পাবে ॥ 
গঙ্গাদেবী' বলি মুনি মনে মনে ডাকে । 
অলক্ষিতে গঙ্গাদেধী কমণ্ডলু ঢোকে ॥ 
গঙ্গাপান করি মুনি ্রঙ্মমন্ত্র জপে। 

»» মু্টিংমাং সে ভোজন করে কোপে ॥ 
মুনির উদরে মাঁংস প্রায় হয় পাক। 
বাহিরে ইন্ধল ডাকে মন ঘন.ডাঁক ॥ 
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যেমন গর্জিয়! গিংহ ধরে ভক্ষাহাতী। 
ইন্থলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি ॥ 

' পণ্ডিজহইয়! তৌর ঝুঁ্ধ নাই ঘটে । 
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে ॥ 
দে কথায় রাক্ষন পাসরিল আপনা । 
মুনি বাতকম্ম করে যেমন ঝঞ্ধন। ॥ 
মে অগ্নিতে ইন্ধল পুঁড়িয়া তবে মরে । 
এই মতে মুণি-ছুই রাক্ষসেরে মারে ॥ 
এইরূপে মনরিয়। সে রাক্ষন ছুর্জজন । 
তপোবন রক্ষ। করিলেন মহাশয় ॥ 7 
আঁইগ্াম সেই অগন্ত্যের তপ্মেবনে । 
সর্ব কাধ্য মিদ্ধি হয় ধরু দর্শনে ॥  *" 

যাইতে ছিলেন রাম অগন্তযের দবারে। 
হেনকাঁলে শিষ্য এক আইল বাহিরে ॥ 
তাহারে দেখিয়! বলিলেন শ্রীলঙক্ষমণ | 
শ্রইলেন রাম অগ্য সম্তাষ কারণ ॥ 
এতে বচনে শিষ্য গেল আত্যন্তরে | 
কহিল র।মের কথা মুনির গোচরে ॥ 
শ্রীরাম লক্ষমণ শীতু। দ্বারে তিন জন 1" 
আজ্ঞা বিনা কেমনে করেন আগ্মন ॥ 

রামের সন্বাদে হুমি হয়ে আনন্দিত । 
গাঁজ্ঞ। করিলেন শিধ্যে আমহ হরিত ॥ 

2নাকাঁর পুজ্য রাস আইলেন দারে | 
যেগীগণ জনুক্ষণ প্যান করে যুীরে & 
সবারে লইয়া! গেল মুনির আঁজ্ঞায়। 
দেখিয়া মুনির মণদ্রম দুরে যায় ॥ - 
অগন্ত লেন কি অপুর্ব দরশন | 

অগদষ্্য চরণ:বনেন তিন জন ॥ 

গোলোক:ছাড়িত্। হে করিলে বনবন 1. 
ন। জানি তোমারে আর কিসে অভিলা.1-. 

লর্মঘণের চিত্রে জামার চমৎকার | ”* 
দুঃখে দুঃখী সুখে সখী লক্ষণ হ্তোমার ॥ 
পথশ্রান্ত আছ রাম করহু ভোজন । 
আজ্ঞামতে শিম্যেরা কন্নিল আয়োজন ॥ 



৯৩৬ রাসায়ণ। 

মুনির সাদরে রাম করেন 0ভাঁজন। নিক.ট প্রসর ঘাট তাতে নানা ফুল। 
নিশীখিনী তথায় বঞ্চেন তিন ছন্॥, | মধুপানে মাতিয়া গপতরেঞঅলিকুল-। 
করিয়৷ গ্রভাতকৃত্য শ্রীরঘুনন্দন ! « "শ্রীরাম বলেন হেথা বান্ধ বাসাঘর | 

অগ্ন্ত্যের নহিত কুরেন আলাপন ॥ জানকীর মনোমত করহ মুন্দর 
শ্সিতৃসত্য পাশিবাঁরে আগিয়াছি বরে | | শ্রীর়ামের আজ্ঞাতে বাঁধেন দিব্য ঘর 
আজ্ঞা কর অগ্নস্ত্য থাকিব কোন স্থানে ॥ | এক দিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর ॥ 
অগন্তয বলেন শুনি রামের 'ঘচন | পূর্ণকুম্ত দ্বারেতে কুম্থম রাশি রাশি । 

যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভবন ॥ ) অগ্রিপুজা করি হইলেন গৃহ্বাসী ॥ 
গোঁদাবরী তীরে রাম“দিব্য আয়োতন্।; পাতা লতা নির্মিত দে কুটার পাইয়া । 
পঞ্চবটা গিয়া তথ! থাক তিনজন ॥ অযৌধ্যার অট্রালিক! গেলেন ভুলিয়া ॥ 
দিব্য ধনুব্বণণ বিশ্বকণ্মীর নিশ্মীণ'। জটাঁয়ু বলেন রাম আসি হে এখন । 
রামেরে অগস্ত্যযুনি করিলেন-দান ॥ যখন করিবে আজ্ঞা আসিব তখন ॥ 

* নানা আভরণ আর সোণার টোপর | এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে । 
বস্ত্র রত্ব দিয়া মুনি করেন আদর ॥ ছুই পাখ৷ সারি গেল আপনার দেশে ॥ 
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়! বিদায় । রজনী বঞ্চিয়! রাম উঠি প্রাতিঃকালে। 
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষমণ সহায় ॥ সান করিবারে যান গোদাবরী জলে ॥ 

জটায়ু নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি । |'স্থগন্ধ সুদৃশ্য নানা কুুম তুলিয়] | 
পাইয়। রামের বার্তা আসে শীত্সগতি ॥ " ! নিত্য নিত্যু করেন শ্রীর/ম নিত্যক্রিয়। ॥ 
প্রীরামের সম্মখেতে হৈয়া উপস্থিত। ফল মূল আহরণ করেন লক্ষণ । 
আপনার পরিচয় দেয় যখোচিত ॥ অযত্ব স্থলভ গোদাবরীর জীবন ॥ 

" জটাু আমার মাম গরুড়নন্দন | মুনিগণ সহিত সব্বদা সহবাস। 
তোমার রাপের মিত্র আমি পুরাতন ॥ | করেন কুরঙ্গগণ সহ্ পরিহাস ॥ 
পক্ষিরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই। :.সীতাঁর কখন ব'দ দুঃখ হয় মনে । 
আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই ॥ | পাঁসরেন তখনি রাম দরশনে ॥ 
পুব্ব দশরখ্রে'করেছি উপকার |, *  রামৈর যেমন দেশ তেমনি বিদেশ । 

*উেই*সে তাহার সঙ্গে মিত্রতা আমার ॥ ; আত্মাবাম শ্রীরাম নাহিক কোন রেশ ॥ 

আইস আইস রাম সীতা মোর ঘরে । | লক্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি | 
ইহা কহি বাসা দিল অস্তি সম্রাদরে ॥ শ্রীরামের বনব।সে যিনি বনবাসী ॥ 
তিন জন অনুব্রজি লৈয়া গেল পাখী ।  রহেন এরূপে পঞ্চবটা তিন জন । 
পঞ্চবটী দেখিয়। শ্রীরাম বড় স্থ্ী ॥ "হেনকীলে ঘটে এক অপুর্ব ঘটন ॥ 
লক্ষমণে বলেন রাম বাঁধ বাঁসাঘর । রাঁবণের ভগ্মী সেই নাম সূর্পণখা )' 
গাদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর ॥ অকম্মাৎ রামের সম্মুখে'দিল দেখা ॥ 
লক্ষণ বলেন রাম আপনি প্রধীন।' * | ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল ট্ামের সদনে । 
কোন স্থানে বাধি ঘর কর সন্দিধাণ ॥ প্রীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদে ॥ 

দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাঁবরী তীরে.। | শত কাম জিনিয়া শ্রীরাম রূপবান । 

সুশোভিত শ্বেত দীত লোহিত প্রস্তরে ॥ ) সুখ হয় যদি মিলে মমীনে সমান ॥ 
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আরণাকা। |) 

এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী 1 
নররূপ ধরে নিজ, রূপ পরিহরি ॥ 
জিতেন্ডরিয় শ্রীরাম ধান্মিক শিরোমণি । 
রামে ভুলাইবে কিসে অধন্মীচারিণী ॥ 
পর্ববত নাড়িতে চাহে হইয়! দুর্বল 
ভুলাইতৈ রামেরে পাতিল নানা "ছল! ॥ 
হাব ভাব আবিরাব করিয়া কীমিশী। 
রামেরে জিজ্ঞাসা করে সহাম্তবদনী ॥. 
রাজপুজ্র বট কিস্ত'তপ্রস্বীর বেশ । 
'এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশন। 

দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস | 
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় মাহস ॥ 
বহুদূর নহে তার! আইল নিকটে । 
হেন রূপবান তুমি পড়িলে সঙ্কটে ॥ 
সঙ্গে ঈ্জেখি চন্দ্রমুখী ইনি কে তোমার । 
এ পুরুষ কে তোমার সমান আকার ॥ 

সরল হৃদয় রাম দেম পরিচয় । 
মম পিতা দশরথ রাজা মহাশয় ॥. . 
ইনি ভ্রাত। লক্ষণ প্রেয়নী সীতা ইমি। 
সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লে! কামিনী ॥ 
শুনলে আমারে দেহ নিজ পরিচয় । 

কে বট আপনি কোথা তোমার আলয় ॥ 
পরমাস্থন্দরী ভুমি লোকে নিরূপম] | 
মেনক। উর্বশী কি হইবে তিলোভম! ॥ 
জিজ্ঞাস! করিল রাম সরল হৃদয় | 
সুর্পণখা আপ্ননার দেয় পরিচয় ॥ , 
লঙ্কাতে বপতি আমি রাবণ ভগিনী । 
নানা! দেশে ভ্রমি আমি হয়ে একাকি] ॥ 

দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নহি ভয় । 
' তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্কা ছয় ॥ 

লঙ্কাপুরে বৈনে ভাই দশানন রাজা । 
নিদ্রা যায় কুম্তকর্ণ জাত মহাতেজা ॥ 
অন্য ভ্রীতা স্থশীল, ধার্মিক র্িতীষ্বণ। 
ভাই'খর দুধণ'এখানে ছুই জন ॥ 
অতি আহলাদের আমি কনিষ্ঠী ভগিনী |, 
তোমার হইলে কৃম।প্বন্য করি সানি ॥ 
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স্থমের পর্বত, মার কৈলাস মন্দর | 
তোমা.সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর ॥ . 

,তথা যাঁব যথ! নাই মনুষ্য সঞ্চার | 
তুমি আঁম কৌতুকেতে করিব বিহার ॥ 

"| মনস্থথে বেড়ীইব অন্তরীক্ষ গতি । 
এত গুণ না ধরে তোমার রীতা সতী ॥ 
গ্রতিবাদী হয়যদি জানকী লক্ষণ । 
রাখিয়া নাহিক কার্ধ্য করিব ভক্ষণ ॥ 
আমার দ্েখহ রাম কেমন হ্থবেশ। 
সীতার আমার রপ অনেক বিশেষ ॥ 
কুবেশ ভোমার সীত। বড়ই দ্বণিত। 
হেন ভার্ধ্যামহ থাক মনে পেয়ে প্রাত ॥ 
যখন যেখানে উচ্ছ। সেখানে ন্তখনি | 
বিহারু করিব গিয়া দিবস রজনী ॥ 
প্রীরহ্নি বলেন শীঙা না করিহ ভ্রাস। 
রাক্ষনীর সহিত করিব পরিহাম ॥ 
পরিহাস করেন শ্রীরাম হৃচতুর | 
'রক্ষপীকে বাঁড়াইতে বলেন মধুর ॥ 
আমার হুইলে জায় পাঝ্সেষে সতিনী। 
লন্গমণের জাধ্য। হও ,এই বড় গুণী ॥. 

 স্চারু লক্ষমণ ভাই মনোহর বেশ। ' 
যৌবন সফল কর কহি উপদেশ ॥ 

লি পাসপি পেস্সশি সি শি শসিি, নিি সম 

1 লক্ষ্মণ কনকবর্ণ পরম স্ন্দর | 
লক্ষণের ভার্ধ্া নাই' তুমি কর বর ॥ 
*তোম।.হেন রূপবতী পাতে কোন স্থলে 
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লন্মমণেরে বলে ॥ 
ভুমি যুব! হইয়া একেল। বঞ্চ রাতি | 
রসক্রীড়! ভূপ্জ তুমি আমার সংহতি ॥ 

। লক্ষ্মণ বলেন আমি আরামের দাস। 
সের্বকের প্রতি কেন কর অভিলাষ ॥ 
ভূনের সাব্র রাম অযোধ্যার রাজা 1 
তুমি রাণী হুইলে করিবে সবে পূর্জা ॥*. 
কি গুণ ধরেন সীতা! তোমার গোচর। 
তোমাতে সীতায় দেখি বিস্তর অন্তর ॥ 
প্রীরামে ভঞ্জহু তূমি হৈয়া সাবধান । 
ম[নুধী কি করিবে তেপমা বিদামান ॥ 



৩২ রামারণ 
স্৯ি পি বি পেশ শা নি শীষ শি সপন পা্টিশ সি ২৯ স্টপ স্টিক পিক তি শি পি শ পাটি 2 পি পপ পর ০ 

উপহাস না বুঝে বচন মাত্রে ধাঁয়। রাঁমেরে মারিয়। আন লক্ষ্মণ সহিত । 
লক্ষাণেরে ছাঁড়িয়। রামের কাছে ময় ) গৃপ্র আর কাক খাক্ তাহার শোণিত ॥ 

উল আইলাম রাম তব পাঁশে। . এ'যার ঠাই ভগিনী পাইল অপমান । 

* ঘুচাইব ব্যাঘতৈ সীতারে গিলি শ্রাসে ॥ | তার রক্ত মীংস সবে কর গিয়া পান ॥ 
বদন মেলিয়। যাঁয় সীতি। গিপিবারে । 'লইয়। ঝকড়া শেল মুল মুদগর | 
ব্রাসেতে বিকল সীতা র।ন্দপার ডর ॥ সেনাপন্তি ধায় যেন ধাঁমের কিস্কর | 
ক্ষণে বামে ক্ষণেতে দন্সিপেঘান সীতা । । মার মার করিয়া ধাইল.নিশাচর | 

| দেখিলেন রঘুনাঁথ | সীতারে ব্যথিত ॥ কে'লাহলে হইল পূর্ণিত দিগান্তর | 
ধেই দ্রিকে যান সীতা সে দিকে রা, চিপা ] কলে আইল যথা »৯ রম লম্মমণ | 

রক্ষনান ডরে কাপে জানক্ী ঈপলী | বাহিন্ধে আদিগ। রাম কহেন তখন ॥ 

ভ্ীনাম বলেন ভাই ছ ছাঁড় উপহাস । কল হুল খাই মাত্র বাস করি বনে। 
ইপিতৈ বলেন ক হারে বিনাশ। বিনা অপরাধেতআসি যুদ্ধ কর কেনে ॥ 

* ক্রাধেতে লঙ্গবণ বীর মারিলেন বাণ | এইসত বি বনয়ে কহিলে রথুবর 
এক বাণে'তাহার কাটিল নাক কাণ ॥ রাঁমেরে ডাকিয়া! বলে ছুষ্ট নিশাচর | 
খান্দ নাকে ধান্দা লেগে রক্ত পড়ে জেতে তপলার মত থাক কে করে বারণ 
ওষ্টধর র।ক্ষপীর ভিগ্লি শোণিতে ॥ হগিশার নাক কাণ কাট কি কারণ || 

সুর্পণিখা যায় খর দুঘশের পাশে । ঘেই কন্ম করিলি জীবন্কন নাই সাধ । 
কেন খে [.বলিদ্ না করি অপরধ || 

তোর। ছু ই মনুষ্য আমরা বহুজন । 

রা উট মারবি এখন ॥| 

এইমত কহিয়া সে সকল র।ক্ষন। 

নাকে হাতি দিয়! কান্দে গাদ্র রক্তে ভাগে 
কহে খর দুবণল্[ক্ষন সেনাপতি । 
কোন্ বেটা করিল ভগিনীর ছুগতি ॥ 

' এ গেখি বাঘের "বরে বেঃঘের বসতি । 
মরিবার ওমধি কে বাদিল ছুর্ী'ত ॥ করে অস্ত্র বরিনণ কয়া সাহিম ॥ 
দুনণ খরের থান! বমের সমান । এক বাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল । 
যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার বাহার নিজপণ || খণ্ড খণ্ড হইল সে মুষল মুদগর || 
ক নাহি মানে আমারে না জানে |. চতুদিশ বাণ রাম পুরেণ সন্ধান | 
"মরিবাঁরে উপায় হ্থজিল কোন জনে || চতুদশ্ নিশাচর ত্যজিল পরাণ ॥ 

পেস পপ সপ পাপী শিট 

বসিয়াত দুর্পণখা কহে ধীরে ধীরে। 1 নেউটিরা বাণ আইল শ্রীরামের তৃণে। আসিয়াছে ছুই নর বনের ভিতরে ॥  নান্কয় বিনাশ হয় আরামের গুণে ॥ মুনি তুল্য বেশ ধরে কিন্ত নহে মুনি। কৃত্তিবাস.পণ্ডিত বিদিত সর্বলোকে । 
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক স্থন্দরী কামিনী ॥ | শুরণ' শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে ॥ 
এক কার্যে গিয়! ভ্রষ্ট! কহৈ আর কাষ। রঃ 

“ললেয় বামনা মে কহিতে বাদে লাজ ॥ | খর দূষণের যুদ্ধে আগমন । 

গেলাম মনুষ্য-মাংস খাইবার মাবে। দ্দ জন যুদ্ধে পড়ে সুর্পণখ! দেখে | 

শাক কাঁণকাটে মোর এই অপরাবে ॥ রস রর কহে গিয়া খবর সম্মুখে । 
ছিল চৌদ্দ জন যে প্রধান সেনাপতি ।' র যুঝিবা রে পাঠ্ঠিইল ভাই চৌদ্দ জন । 
গুখিবার বর পযে'দিল অনুঙতি | ূ অন্শ করিল না স।ধিশি, প্রয়োজন || 



আরণাকাণ্ড 

যে চৌদ্দ রাক্ষদ পাঠাইলে রণ স্থান 
রামের বাপেতে তার! হার।ইল প্রাণ ॥ 
খর বলে দেখ তুমি আমার প্রতাশ। 
ঘুচাইব'এখনি তোমার মন্তাপ ॥ 
লইয়! চলিল নিজ অস্ত্র খরশীন। 
নিশাচর চতুর্দশ হজার গ্রধান ॥, 
প্রবাল প্রস্তর ছট] তাহে নান! মণি। 
বিচি এ পতাক। ধ্বজ রথের স।জনি ॥ 
রথগুল। চক্র সূর্ধ: জিনিয়। উজ্জ্ব। 

"প্রবাল মা তার হার করে ধলমল ॥ 

কনক ব্লচিত রথ বিচিত্র শিশ্মীণ। 

বায়ুবেগে অঙ্ট ঘোড়। রখেরে যোগান ॥ 
অস্ত্র শপ্র তাবৎ ক্রাঁনয়। রখোপর | 

রথস্তম্ত ধরি উঠে মহাবশী খর ॥ 
আচন্বিতে গুধিশী পড়িল রথধ্বজে । 
ন] চলে রখেদ ঘোড়। চলে মন্দ তেজে ॥ 
সেঘের গঞ্জনে রে রাক্ষম দ্ুনণ | * 

রাদেরে মাগি আগে গন্চা্ লুঙ্ষুণ ॥ 
ক্ষদ আইল ঘত পরম কৌতুক 
রা রামায়ণ রচে মন হখে ॥ * 

শরীবামের সহ মুুদ্ধদুতণ ৪ খবের খুহ্বা । 

জীপ।স বলেন ওন সৈহ্য +ণলকাল | 
সাত। লয়ে লন্ণ ত্যঙহ রণহুলা ॥ 
থ।কিয়া আমার কাছে হইতে দেন । 
কিন্ত হেথা থাকিলে পাবেক সাতী। ডর ॥ 

বিলন্ব না৷ কর ভাই চলহ স্বর । 
স।তাকে ব্লাখহ গিয়া গুহার ভিতর ॥ 

এত যদি লন্মমণেরে বালিলেন রুমে । 

দুরেতি লঙ্ষমণ সীতা গেলেন অজ্মে ॥ 
দেব দৈত্য গ্রন্ধর্ব আইল সর্বজন | 
অন্তরীক্ষে থাকিন্া সকলে দেখে রণ ॥ 
এক। রাম চতুর্দিশ সহজ ব্লাক্ষন। 
কেমনে 'জিনিবে রাম বাই সাহ্ম ॥ 
ডাকিয়া রামেরে বলে তখন' দূষণ । 
মানুষ হইয়। তোরু মোর সনে রণ ॥ 

শা শি 

পাশ শশা সপ 

মী পপ পপ পা পপ পপ পপ পা ্পেপাশাী শশা িক্পিী শপ ীশী টাটা শি শিস 

পেপসি সপন আপা শপ পাসে পাসটিপাশসীাসপা শাসিত সিসি সীপিস্পীপাশ ৮ শা শশী শি শীিীতী 

৫) 

দুতগণের বচন শুনিয়। খর হাসে। 
রাক্ষস্ হাজার ছয় সহিত আইসে ॥ , 
ত্রিশিররি সঙ্গে ছুই হাঁজর রাঁকুস। 
খর সৈন্য যত তত দুবণের বশ ॥ 
চতুর্দশ নহত্র রাক্ষদ কলকলি। 
রামেরে রুষিয়া যায় খর মহাবলী ॥ 
বেষ্টিত রাক্ষঘনগণ মধ্যে লাম একা । 
শৃগাল বেষ্টিত থেন সিং হযায় দেখা ॥ 

সারথি চালায় রখ তাহছে অষ্ট ঘোড়া । 
রানৈন উপরে ফেলি মারি ঝুকড়া ॥ 
সন্ধান ধুরিঘ়া রাম ছাড়িলেন বাণ । 
তাঁর বাণ কাটিয়া করিল খান খান ॥ 
ছ্ুইজনে বাণ বর্ষে দৌহে ধুনুদ্ধর 
দৌহে দোহা বিদ্ধি বাণে করিল জর্জনর ॥ 
উভয্নের গা বহর রন পড়ে আোতে। 
উভয় গায়ের রুকু ছুই বীর তিতে ॥ 
ফুড়িয়া সহজ বাণ আবম ধন্ুকে। 
অভি ক্রোধে মাদিলেন রামের বুকে ॥ 
নিশ [চরগণের উঠিল কলকলি। 
দি মগ্রি বলির। পলায় কভগুলি ॥ 
সহজ রানি পড়ে আর!মের বাণে £ 
খেড়েন গঙ্ন্ধ অস্ত্র ধনুকের গুণে ॥ 
সকল র।ক৮ হেল যেন রভময় | 
আপণ। আপশি কারে। নাহি পনিচয় ॥ 
আপনা আপনি করে নিধ।ত প্রহার । 
খবরের হাজার ছয় রাক্ষল সংহার ॥ 

সকলে পড়িল বার খর মাত্র আছে । 
দৃঘণের পেশা [পতি দেখে তার কাছে ॥ 
আপনি নিকট হয়ে এবেশে সংগ্রামে । 
মহাণুল নিকেপ সে কপিল আীর|মে ॥ 
ঘে বাণ ছাড়েন রাম শুল কাটিবারে। 
শুলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে ন। পাবে ॥ 
পেয়েছে অক্ষত্ব'শুল বিধাতার বরে ! 

ত্রিভুঝনে সেই বর অন্যথা কে ঝরে ॥. 
বাণেতে পণ্ডিত রাম নানা দ্ধি বটে। 
শুল সহ্ দুসণের ছুই,হাতি কাটে | 



নে 
৮ প্রি শি এস সস পি সী ছি স্টপ পা সি সস ৯ পাস পসপিস্ তি সস তা 

ূ দূষণের ছুই হাত চন্দনে ভূমিত। 
কাটা গেল পড়িল সে হইয়া মুচ্ছিত ॥ 
ভ্বালায় দুয়ণ বীর ত্যজিল পরাণ । 

, দেবগণ শ্রীরামের করিছে বাখান ॥ 
দূষণ পষ্টিলে খর লাগিল ভাবিতে । 
ক।তর হইল বীর নেত্রজলে তিতে | 
হাঁতে অস্ত্র করিয় ধাইয়! আঁগুসরে |: 

. এত সেনাপতি মোর এক] রাম মারে ॥ 

রাম আর খর বার অগ্নি আকার | 
দশদিক জলম্ফল বাণে অন্ধকারশ॥ 
অর্্ব,দ২ বাণু এডি! 1 সেখর। 

ডাক  দিশ্ধা খর বীর করিছে উত্তর ॥ 
মানুষ হইয়া,তোর এত অহঙ্কার। 
দেব্গণ নাহি পারে তূই কোন ছার ॥ 
কত বাণ মারিস অঞ্জেতে যাক্ দেখ! | 

রামায়ণ 

হু 
ঞ 

আমার হস্তেতে তোর ম্বৃত্য আছে লেখ ॥ 
শ্রীরাম বলেন খর লব তোর গ্রাণ। 

মুনি স্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুববণীণ ॥ 
শরভঙ্গ দিয়াছেনু এ অক্ষয় তুণ। 
যত চাই তত'পাই নাহি হয় নুযুন ॥ 
'গ্রীরামের বচনেতে লাগে চমতকার । 
ত্রাসে খর চিন্তিল সংশয় আপনার ॥ 
আস বুঝি খরেরে এড়েন রাম বাণ । 
থান খান করেন খরের ধনুখান ॥ 

কাট] গেল ধনুক 'চিন্তিত হয়ে খর । 
বইল ধনুক আর অতি শীস্রতর ॥ 
রামের উপরে করে ব।ণ বরিষণ | , 
চতুর্দিকে জপস্থল ছাইল গগণ ॥ 
নান। অস্ত্রে দশদিক করিল প্রকাশ । 
[সনিলাম রামেরে বলিয়। মনে হাঁস ॥. 
ঘে-ধনুকে রঘুনাথ করিলেন রণ । 
রুঞ্ুতর ববণে তাহা হইল ছেদন ॥ 
বে ধশ্থুক দিলেন অগস্ত্য মুনিবর | 
সে ধনুকে লন্ধান পুরেন রঘুবর ॥ * 
স্বয়ং বিধু লধুনীর পুরিল সন্ধান? 
কাটিলেন খরের হাতের ধনুববীণ ॥ 

ভা 

৯ রিপা পিস সপ এ শসা টস এসসি শর এটি হট ৯ ্্ বল সওত 

ূ রখধ্বজ পতাকা করেন খণ্ড খণ্ড 
ভূমিতে লোটায় রণে সারখির মুণ্ড॥ 
অগ্নিবাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চাড়া । 
কাটিলেন জ্ীরাম রথের অস্ট ঘোড়া ॥ 
'রামের ছুর্জয় বাঁণ তারা যেন ছোটে । 
আরবারুখরের.হাতের ধনু কাটে? 
মন্দ পড়ি খর বীর মহা গদা এড়ে। 
যত.দূর যায়'গদা তত ত দুর পোড়ে ॥ 
গাঁছের নিকট গেলে.গাছ সব ব্বলে। 
আলো,ক।র আসে গদ। গগণমণ্ডলে ॥ 

 অণি জ্বলে গদাতে না হয় শান্ত বাণে। 
ব্রিভুবন একাকার ছাইল আওণে ॥ 

| আর বাণ ছাড়েন শ্রীরাম মন্ত্র পড়ে । 
৷ পৃথিবাতে কত ধরে অন্তরীক্ষ যোড়ে ॥ 

অগ্নি সম বাণ জ্বলে পব্বত আকার । 
অগ্নিবাণে তার গদা হইল সংহার ॥ 
পশইলেন শ্রীরাম ত্ুখন*.অবসর | 
খরের শরীর বাণে করেন জর্ঞর ॥ 
সব্ব কলেবর তার ভিজিল শোণিতে | 

৷ রাষ্ডে রাঙ্গা হয়ে বীর চাহে চারিভিতে ॥ 
হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়। 

 রামেরে রুষিয়! যায় খাইতে কামড় ॥ 
রামেরে কামড় দিতে যায় মহারোষে । 
শ্রীরাম এষিক বাণ যুড়িলেন ত্রাসে ॥ 

। বজাঘাতে যেমন পব্বত ছুই চির। 
গায়ে প্রবেশিতে বাণ পড়ে খরু বার ॥ 
চতুর্দশ সহ্ত্র রাক্ষস পড়ে রণে। 
শ্রীরাঁয়েরে বাখানে আসিয়া দেরগণে॥ 
বিরিঞি বলেন রাম কর অবধান। 
সক্ষল দেনতা করে তোমার কল্যাণ ॥ 
আইলেন শঙ্কর তোমায় হয়ে স্বখী । 

মহেন্দ্র তোমাতে তু তব রণ দেখি ॥ 
কুবের বরুণ আঁদি যত দেবগণ। 
অস্টলোকপাল আসি করেন স্তবন ॥ * 
০তোমার প্রসত্দ এবে €বড়াবে স্বঙহন্দে 
যথা তথ! দেব দেবী রুহিবে আনন্দে ॥ 

সপ ০ শি শী? সপ শে পি শী পাশ পপ পাপা আপা শশী শট | শপ ৮ শসা এ হল 

স্পা পাপ পাস 

ররর এপ পপ সপ সা সপাপ্প 



সী আরণ্কাণ্ড। ট ফিরা ঘি 

রামেরে বন্দেন গিয়া জানকী লক্ষণ । রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর । 

করেন সকলে বস ইউ সম্ভাষণ  ; তার সহ্ সমরে হইবে কেবা স্থির ॥ 

অন্ত্ক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে। "রামের মহিধী সীতা সাক্ষাৎ পদ্মিনী। 

জাঁন্কীর নৈত্রনীর ঝর ঝর ঝরে ॥  ত্রোলোক্যমোহিনী রূপে, পরম কামিনী ॥ 

তাহারে কহেন রাম রণ বিবরণ। গ্গীতাঁর রূপের সম! আঁর নাই নারী। 

দেখি সীতা! কৈকেছীকে কুরিল স্মরণ। | উর্বশী মেনকা রস্তা হারে রূপে তারি ॥ 
রামের সংগ্রাম যত সূর্পণখা দেখে । 
শঙ্কাকুল৷ লকঙ্কায় চলল মনোছুঃ থে, 
রাবণে কহিতে যায় আত্ম সমাচার । 

"নাঁক কাণ কাট! তার বীভগ্ুন আকর ॥ 
যাঁর কাছে যায় রড়ী সেই ভয় পায়। 

খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে যাঁয় ॥ 
সভা করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি | 
স্থরগণ সহিত যেমন স্থরপতি ॥ 

নিজ নিজ স্থানে বঙিয়াছে মন্ত্রীগণ। 

হেনকালে ঘূর্পশখ! দিল দরশন ॥ 
নাক কাণ কাটা তান মুর্তিখনি কালি। 
সভ| মধ্যে রাবণেরে দেয় গাল!গ।বি ॥ 
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজ! থাক রাব্র দিনে | 
রাক্ষ করিতে নাশ রাম আইল বনে ॥ 

স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর। 
যত ছিল দগুকেতে£করিল সংহাঁর ॥. 
হস্তা ঘোড়া নাহি তার জাঁনকী দোঁসর | 
কতেক রাক্ষম মারে রাম একেশ্বর ॥ 

শনি দুর্পণখার মুখেতে বিবরণ । 
হাহাকার ক:রয়া জিজ্ঞাসে দশানন ॥ 
কতেক কটক তার কি প্রকান্ত বেশ। 
ভয়ঙ্কর বনে,.কেন করিল প্রবেশ ॥ *. 
কাহার নন্দক্ণ রাম কেমন সম্মান 

: কেমন বিক্রমী সে কেমন ধনুর্ববাণি॥ 
সুর্পণখা বলে দশরথের নন্দন | 
পতৃসত্য পালিয়! বেড়ায় বনে বন ॥ 
তপস্বীর বেশ ধর্রে নহে ঝে্ন মুনি। 
সঙ্গে করি লয়ে,ভ্রমে হন্দরী রমণী ॥ 

চতুর্দশ সহস্র রাক্ষম বনে ছিল। 
একা রাম সকলের সংহার করিল ॥ 

| যেমন মহৎ তুঁমি পুরুষ সমাজে । 

| তার রূপ কেবল' তোমাতে মাত্র সাজে ॥ 

র শেরে উখড়াও আর ভাড়াও লক্ষণে । 
৷ আ নহ রমণীরত্র যত্বে এইক্ষণে ॥ 

যেমন সন্তাপ দিল সে র।ক্ষদকুলে । 

( তেমনি মরুক সে সাতার, শোকানলে ॥ 
 সুর্পঘখা যত বলে রাজা সব গুনে । 
মু স্রন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে ॥ 

ৰ যুক্তি করে রাঁবণ বসিয়া সভাস্থানে। 

ৃ রামে ভাড়াঁইয়। সীতা আনিব কেমনে ॥ 
৷ রাক্ষসের মায়া নর বুঝিতে কে পারে। 

 বুর্পশখা কান্দিল রাবণ বধিবারে ॥ 
৷ কেহ নুর্পণখার কথার মন্দ,হাসে। 

। গাইল আরণ্যকাও গীত বানি . 

ফস গস 

সীত হরণ করিতে বাবণকে 

মাগাচের নষেন। 

1* আর.দিন দশানন আইল-বাহিরে। 
বুঝিয়। রাজার মন সারথি সত্বরে ॥ - 

আ[নিল*পুম্পকরথ অপুর্ব্ব গঠন । । 
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ+। 

৷ হীর। মুক্তা মাণিক্য প্রস্থতি রত্বগণে । 

স্পাপ  পািশীশীস্াটি পি 7 শা শি ািিসশী 

ূ ৰ খচিত রডিত কত সঞ্চিত কাঁঞ্চনে ॥ 

মনোরখে না আইসে রথের সৌন্দর্ধ্য | : 
অঞ্ট অশ্ব বদ্ধ তাহে দেখিতে আশ্চর্য) 7 1 
সেই রথে মারোহণ করে লঙ্কেখর।* 
বিদ্যুতের প্রায় রথ চলিল সত্তর ॥ 
নান! দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ । 
সাগর লঙ্ঘিয়। যায় শক্তক যোজন ॥ 



টা নি 
আলি এপি আলড পি পা শিস জিত তি স্পা তা জস্প সমস শি শা শর্পাছি শি 

শ্যামবট পাপ হে ধাজন শত, ডাল । 
অশ্ীতি যোজন মুল গিয়াছে পাত!ল ॥ 
চারি ডাল দেখি যেন পর্বতের চূড়া । 
সভ।র যোজন্ হয় সে গাছের গোড়। ॥ 
তপ করে বা রা রী [দি মুনিগণ। 
গারীচ উদ্দেশে, তথা চলিল রাবণ ॥ 
যথ। তপ করে ্ ম[রীচ শিশচর । 

রথে চাপি তথ! গেল রাজা লক্ষেখন ॥ 
মাসীচ আইল ভয়ে নত দেখি |, 

সর্প যেন ভীত হয় গরুড় নিরখি ॥ 
ব্রাম পার লোক যেন যম দরশনে | 
পাইল মারীচ ভ্রসি রি খিয়া রাবাণে ॥ 
'রাবণ বলল তুমি ম রাচ গ্রধান। 
লঙ্ক(য় না'দেখি রে তোমার সমান ॥ 
অযুত হৃত্তীর বুল তোমার শরীরে | 
দেবতা গন্ধর্ব নদী ভীত ভব ডরে॥ 

বড় দুখে আইলায় €তানার গোর । 
ম।গর লঙ্িয়া আসি বনের ভিতর ॥ 
দণুডকারণ্যতে'ছিল যত শিখচির | 
অকলেরে মংহারিল রাম একেশর ॥ 
প্রিশিরা দূষণ খর আঁদি যত ভাই। 
সবারে মারিল রাম আর কেহ নাই 

ধিক্ ধিক আমারে তোমারে ধিক, কি | 
তুমি আমি থাকিতে কলঞ্চ কি অবিক ॥ 
সুর্পণখ! ভণিনীর কাটে নাঁক কাণ ।, 
ইয়া নুষ্যকীট করে অপম।ন ॥ 
আঁপনি রাবণ আমি পুক্র মেঘনাদ । 
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এতেক গাম! ॥ 
না করি ইহার বদি আম প্রতীকার । 
(প্রপোকের আধিপত্য বিফল আমার ॥ 

আজি লইলাম আমি তোমার শরণ । 
-স্ঠন্্রকার্ধ্য কর পাত্র শুনহ বচন ॥ 
শুনি তার পরম! সুন্দরী এক নংরী। 
তার রূপ গুণ কথা কহিতে না পারি ॥ 
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায় ।' 
শুনিয়া মারীচ কহে"করি হাঁয় হায় ॥ 

॥ 
| 

| 

| 

রামায়ণ । ঠা 

কে দিল এ কুমস্ত্রণা তোয়্ারে মন্প্রতি ॥ 
প্রাণাধিক রামের সে জানকী সুন্দরী | 
হরিলে তাহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী ॥ 
রাম সহ বিবাদে যাঁইবে যমপুরী 1 
শীরাঘের নিষ্টটে না খীটিবে চাতুরী ॥ 
কুম্তকর্ণ বিভাঁমণ হইবে বিনাশ । 
মরিবে কুম রগণ হবে সর্বনাশ ॥ 
নিস্কা? পুরা মনোহর নাহিক উপস]। 

সথষ্টি নষ্ট না করিহু চিন্তে দেহ ক্ষন ॥ 
পায়ে পড়ি লঞ্কানাথ করি হে মিনতি । 
না কর রক রর লঙ্কা বাত ॥ 
আনহ বগ্যপি গীতা করহ বিব|দ। 
সবাঁকার উপরেতে পড়িবে প্রমাদ ॥ 

কুমন্্ীন বচনেতে রাজলক্ষী ত্যজে। 
শ্রমন্ত্রী মন্ত্রণ! দিলে লক্ষ্মী তারে ভজে ॥ 
বৈমন ছুঁটিলে হস্তী নাপ্রহে অঙ্কুশে। 
লঙ্কাপুরী তেমনি মজিবে তব দোষে ॥ 
পিদিত রাগের গুণ আছে সর্বলোকে । 
পাণ দিল দশরথ রাম পুজশোকে ॥ 

£1ভা বিনা রাম্রে না যায় অন্বে মন। 
তার আরামপদে মম সমর্পণ ॥ 
কুমার তোমার সব থাকুক কুশলে । 

| জ্ঞাত পাত্র তোমার থাকুক কুতুহলে ॥ 
(বু ভোগ কপিবে হইবে চিরঞজাবীা। 
( আঁশিজে না কর মনে আরামের দেবী ॥ 
| রাম লিনা সীভাদেবী অন্যে নাহি ভজে। 
তবে তারেমাবএ হবে কোন কাষে॥ 

পর্রস্সী দেখলে তুমি বড় হও হ্খী। 

| সবংশে মরিবে রাজ! পাচছু নাহি দেখি ॥ 
রাজ! বলে মারীচ হরিণ হও তুমি । 
ভাণডাইপ। রামেরে হরিব সীতা আমি ॥ 
নীরীচ বলে স্বশবেশে যাঁর তীরু কাছে। 
আগেতে আমার ম্বৃত্যু তব মৃত্যু পাঁছে ॥ 

কংধ্য সিদ্ধি নী হইবে পড়িবে সঙ্কটে । 
অপরাধ না করিও রাঁতমর নিকটে ॥ 

স্ সপন শন 

অবোঁধ রাবণ একি তোমার দুকতি। 
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পরিণাম ভাল মন্দ বিভীষণ জানে । . আ ইলাম লাম অমি থরে কর তিরস্কার । 

৮*জিজ্ঞসা'করিও পে ধার্মিক বিভীষণে ॥ 1 আমার সম্মুখে মানুষের পুরস্কার ॥ 
ধার্দিক ভ্রিজট। আছে বুদ্ধিতে পণ্তিতা। | বল-বুদ্ধি হীন রাম.হয়:নরজাতি ? 
যদি বলে আনিতে সে তবে আনম সীতা ॥ 

নহেন মনুধ্য রাম স্বয়ং নারায়ণ । 

. শভুবা অন্যের কার এত পনাক্রম ॥ 

' মনে না! করিও সুপএখার অবস্থা । 
মরিল রাক্ষম্ বহু তাহ্থাতে কি আস্থা! ॥ 
দুরণ ত্রিশিরাদির ন। ভাবিহ ছুঃখ। 

, আপনি বাঁচিলে হে ভুঞ্জিবে কত সখ ॥ 
“ চতুর্দশ সহত্র রাক্ষন যেই মারে । 
সবংশে মরিবে রাজ। নাড়িয় তাহারে ॥ 

তোমার বিক্রম জান শুন লঙ্ষেশ্বর | 
জীরামে তোমায় দেখি অনেক অন্তর ॥ 

আপন বিক্রম তুমি বাখান আপান । 
তোম! হেন লক্ষ লক্ষ খিনে রবুমণি ॥ 

ছাড়িলাম ভাধ্যা পুত্র স্বর্ণ লঙ্কাঁপুরী । 
তপন্বী হইয়! তবু-ভ্ীরামেরে ডরি ॥ - 
তথাপি তোমার স্থানে নাহিক এড়।ন। . 
পাঠাও রামের কাছে নাশিতে পরাণ ॥ 

+ আমার বচন তুমি শুন লক্কেশ্বর | 
সীত। লোভ ছাড়িয়া চলিয়। যাহ ঘর ॥ 
যত বলে মারীচ রাবণ তত রোষে। 
রচল আরণ্যকাণ্ড বিজ কৃতিবাসে ॥ 

রাৰণের প্রত্থি মারীচে সুযুণ। 
প্রদান । 

, ওঁষধ না খায় যার নিকট মরণ। * 
যত বলে মারীচ তা ন৷ শুনে রাবণ ॥ 
রুষিয়া রাবণ কহে মারীচের প্রতি | 
কুবুদ্ধি খটিল তোর. শুনরে ছুন্্মতি ॥ 
নরের গৌর্ব, রাখ বন্দ বল ওমাঁরে। 
গা্সিলোলেরিনা জকি 
আমার প্রতাপে সদর কম্পিতা মেদনী | - 
মনুষ্যের, কিবা কা দেব দৈত্য জিনি 
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সী শসা সপ পাপন 

নিশাচর কুলে তুমি রাখিলে অখ্যাঁতি ॥ 
নিষেধ'করেন যদি দেব পঞ্চানন্। 
তথাপি আনিব সীতা না যায় খণ্ডন ॥ 
ভাণগাইয়! রাঁমেরে, লইয়। যাহ দূর । 
হিয়া আনিব সীতা পায়ে শুন্য ঘর ॥ 
অ!ম'র সহিত যাঁবে তোমার কি ভয় । 

'যুদ্ধ না করিব আমি দেখিহু:নিশ্চয় ॥ 
মারীচ শুনিয়া ত'হ! বলিল বচন |, 
সীতারে আশিলে হবে সবংশে মরণ ॥ 
হরেছ অনেক নারী পেয়েছ নিশার । 
না দেখি নিস্তার রাজ :হরিলে এবার ॥ " 
পুজ:মিত্র কলত্র বান্ধব পরিবার | 
এইব।র মবাকার হইবে সংহার ॥ 
এক স্ত্রী আনিয়। মজাঁইবে যত নারী । 
এই লোভে ছাড়িয়া চলহ লকঙ্কাপুতী ॥ 
সাগরের দর্প কর সাগরে বি'কয়ে। 
সবংশে তোমারে রাম ডুবারে নাগরে ॥ 
আঁগেতে মরিব আম রাম দরখনে । 
পশ্চ[ৎ মরিবে ভুমি পরে পুরীজনে ॥ 
শ্রীনাম লক্গবণেরে ভাখাবে কি.মায়ায় । 

না দেখি উপায় কিছু ঠেরিলাম দায় ॥ 
আমার মারায় রাম বদি ছাড়ে ঘর । 

এক! ন! রহিবে সীতা থাকিবে দোসর ॥ 

যে ঘরে'থাকিবে বীর সুমিত্রানন্দন । 
সে ঘরে প্রবেশ করে হেন কোন জন ॥ 
যথা তথ! যাহ তুমি বলি লঙ্কেশ্বর | 

ন| কর সীতার চেষ্ট। চলি যাহ ঘর ॥ 
হরিতে গেলীম:সীতা৷ ন। হরিলাম্ তীন । 
দেশে গিয়। এই কথা জানাও সভায় ॥ 
যদি দীত1! আনিতে নিতীন্ত কর মন,” 
পরিণামে মমূ.কথা করিবে ম্মরণ |, *: 
রাজ! পাত্র করে যুক্তি হয়ে একমতি । 
রথে চাঁপি উত্তরেতে চল্লে শীস্গতি ॥ 



০ 
ফুলিয়ার কৃতিবাস গায় স্ধাভাগু। 
'(বণেরে মজাইতে বিধাতার কাণ্ড ॥ 

মারীচের ,সুগরূপ ধারণ । 

তিন কাণ্ড পুথি গেল শ্রীরাম মাহাত্ম্য | 
আর তিন কান্ড শুন রাবণ চরিত ॥ 
সুর্পণখা বলে ভাই এই পঞ্চবটা। 

এই স্থানে কাটা গেল নাঁক কাণ ভুটী। 
রাবণ চড়িয়া রখে চলিল গগণে । 
রথ হৈতে ভূমিতে নাঁমিল 'ছুই জনে ॥ 
মারীচের করে ধরি কহে লঙ্কেশবর ৷ 
সগরূপ ধর ভুমি দেখিতে স্থন্দর ॥ 

' স্বগরূপ ধরল মারীচ নিশাচরে | 
বিচিত্র সচিত্র ত।র স্ত্বর্ণ শরীরে ॥ 
নবনীত সদৃশ.কোমল কলেবর । 
শ্বেতবর্ণ চারি খুর দেখিতে স্ন্দর ॥ 
ছুই শুঙ্গে তার যেন গ্রবাল প্রস্তর । 
সোণাঁর বিশ্বকি গলে যেন নিশাকর ॥ 
গৈলোক্য জিনিয়া স্বর্ণবুগ মনোহর । 
ছুই ওষ্ঠ শোভে তাহে যেন দিবাকর ॥ 

' স্বানে স্থানে রাগ! মধ্যে কজ্জলের রেখ] । 
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন বিজলী ঝলকা ॥ 
জরে দেখি যেন মুকুতার ভ্োোতি। 

ই চক্ষু জ্বলে মেষ রতনের বাতি ॥ 
নান মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুতি । 

'নৃত্রের কিরণ কিন্ব। শোডিত বিজলী ॥ 
মুগরূপ দেখিয়। রাবণ রাজা হাসে। 
গাইল আরণ্যকাণ্ড গীত কুভ্তিবাসে ॥ 

মায়ামূগ-বূপধারী মারীচ ব্ধ। 

-বনমধ্যে লুক। ইয়া রহিল রারণ। 
“্লাচলা' করি মায়াম্থগ করিল গমন ॥ 

দেখিয়! আঁপন মুর্তি আপনি উলটে । " 
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে ॥ 
রাম সীতা বসিয়া আছেন ছুই জন। 
সেইখানে মৃগ গিষ্ী দিন দরশন ॥ 

ক 

রামায়ণ । 
০ জা পপ পপ আজ অপি সস 

'রাক্ষন বংশের ধ্বংসুকরিবার তরে। 

ডুবাঁইতে জানকীরে বিগিদসাগরে ॥ 
দেবগণে বিপদ্দে করিতে পরিত্রীণ 
বিধাত। করল হেন ম্বগের নিশ্মীণ ॥ 
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন! 
অনুমতি যদ্দি ভয় করি নিবেদন ॥ 
এই স্বগচন্্ন ঘদি দেও ভাঁলবামি। 
কুটীরে কৌতুকে রাঁম,বিছাইয়া বসি ॥ 
"আদরে শুনিয়া রাঁম সীতার 'বচন। 
ডাক দিয়া লক্ষমণেরে বলেন তখন ॥ 
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখ বিদ্যমান । 
অপূর্ব সুন্দর দূপ কাহার নিষ্মীণ ॥ 
ছুই পাঁশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী । 
ধবল কিরণ যেন গাঁয়ে লোমাবলী ॥ 
রাঙ্গ। জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি। 
অ|কাশের:তারাঠযেনষ্টশোভে ছুই আখি ॥ 
'ছুই শৃঙ্গ অল্প দেখি গ্রবালের বর্ণ। 
রূপে আলো করিতেছে. রম্য ছুই কর্ণ ॥ 
জাঁনকী চাহেন এই হরিণের চন্র । 
বৃঝ দেখি লন্মমণ ইহার কিবা! মন ॥ 
লন্মনণ স্বগের রূপ করি নিরীক্ষণ । 

রাগেরে বলেন কিছু প্রবোধ বচন ॥ 
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে। 
৷ পাতিয়। মায়ার ফীদ আপনার স্থখে ॥ 
 জপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার । 
বনে গিয়া রভ্তমাঁংস করিবে আহার ॥ 

নীন। মারংধরে দুষ্ট মায়ার পুততলি ৷ 
অ।ম। সবা ভাঙিবারে পাতে মায়াজালী ॥ 
অবশ্য রাক্ষদ আছে সহিত ইহার । 
নতুবা দা দেখিএহেন মগের সঞ্চার ॥ 

ভালমতে ইহা আগে করিঘ নির্ণয় । 
মারীচের মায় কি স্বরূপ স্গ হয় ॥ 

লক্মমণ স্থবু দ্ধি'অতি বুদ্ধি নাই. টুটে। 
যত যুক্তি বলিলৈন সকল 'য়ে ঘটে ॥ 
লক্ষণের বটনে কহেন:রঘুবীর | 

মারীচ আইল কি সে কর ভাই স্থির ॥ 
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য্তপি মারীচ হয় ক্রক্মবী পাপী। * | এিক বিশ রাম পুরেন সন্ধান | 
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি ॥ | মারীচের বুকে বাঁজে বনের সমান ॥ 

সে না হয়ে যণ্ঠপি রাক্ষণ অন্য 'জন। ', | বেদনায় মারীচ সে পড়িল অন্তরে । 
স্ারিয়া করিব নিক্ষণ্টক তপোঁবন ॥ রাঁক্ষসের মুক্তি ধরি হাহাকার করে ॥ »* 
রাক্ষপ না হয় যদি:হয় মুগজীতি ।  * | তখন মারীচ'করে রাঁবণে'র হিত। 
ত্র স্বগ ধরিলে গাইব মূনঃগ্রীতি ॥ রাঁমৈর ডাকের তুল্য ডাকে আচন্থিত ॥ 
ধরিতে ন! পার যদি মাঁরিব পরাঁণে। আইস লক্ষ্মণ ঝট কর্ পরিত্রাণ। 

সুগচন্ম লইয়! আমিন এইখানে ॥ ৷ রাক্ষদ মেলিরা ভাই লয় মোর প্রাণ ॥ 
যাবৎ মান্সিয়। হুগণনাহি আসি ঘরে | মারীচ ভাবিল ইহা ডাকিলে এমনি । 

তাব করহ রক্ষ। লক্ষমণ*মীতীরে ॥ রামের বচন মানি আমিবে এখনি ॥ 
লক্ষণ বলি ডাঁকে উচ্চৈঃস্বরে | আমার কচন কভু না করিহ আন । ূ 
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে ॥. প্রমাদ ন৷ পড়ে যেন হইও সাবধান ॥ 

বৃক্ষ আড়ে থাকিয়। রাবণ সব শুনে । ৃ মারীচেরে সংহারিয়। বাগ লয়ে হাতে | 

.মনে ভাবে জানকীরে হরিব এক্ষণে ॥ সীতার নিকটে রাঁম চলেন ত্বরিতে ॥" 
যখন'ঘ। হবে তাহা বিধির লিখন | মারীচের বুকে বাঁণ কমে 'টান দিতে । 

সীতা হেন সতী ছুঃখ পাঁন সে কারণ ॥  ; কুভিবাম মাপীচ, বধ:গায় আরণ্যেতে.॥ 
শ্রীরাম করেন সন্ুল। হাতে ধনুঃশর |. ক 
যান ম্বগ মারিতে লক্ষাণে রি ঘর ॥ রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ। 

শ্রীরামেরে দেখি! মার ভাবে মনে | ূ দুরেতে রাক্ষম করে রামিতুল্য ধবনি। 

পলাইয়া গেলে মোরে নারিনে রাবণে ॥ ূ রাক্ষসের মায়ায় রামের শন্দ শুনি ॥ 

আমারে মারিবে রাম নতুবা রাবণ । | হেথা মীতা নিলেন করুণ ধচন !-- 
আমার কপালে আজি অবশ্ট মরণ। বলিলেন ঝাট যাও দেবর লক্ষণ । 
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল | আর্তম্বরে জীরাম কেন যে তোমারে । 
রাবণের হাতে মৃত্য নরক কেধল ॥ ৃ দেখ গিয়। তাহারে, কি-রাক্ষমেতে মারে ॥. 
ম।রীচ সশঙ্ক হয়ে বায় ধীরে ধীরে ।* ১1 লক্মণ বলেন নাই শ্রীরামের ভয় । . 
আগে ধায় পিছে ধাঁয চায় ফিরে চিরে ॥ | ম্বগ মরি আসিবেন কিসের বিস্ময় ॥ 
ক্ষণে যায় ক্ষণে চাঁয় ক্ষণে হ্য় দূর | ভীরামের মুখে নাই কাতর বচন ।, 
নানা রঙ্গে চলে মগ মায়!র প্রচুর ॥. এত ব্যস্ত হও ম[ত। কিসের কারণ ॥ 
ণেক নিকটে যায় কষণেক অং স্তরে 1 মেরে মাঁরিতে পারে আছে কোন জন । 

শ্রীরাম নিকটে গেলে সে পলায় দুরে ॥ | ভূমি কি জাননা সীতে ধনুকভর্তীন ॥ 
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প্রাণে মরিবেক সবগ না মারেন বাণ। রামের বচন শীত। আম নাহি শুনি |. 

নিকটে পাইলে,ম্বগ ধরি ছুই কাণ ॥ প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী রি 
এমন চিন্তিয়া রাম বুঝেন কারণ । কাঁরে রাখি তোমার নিকটে কব! হে? 
স্বরূপত ম্বগ নহে হবে ছুক্টজন ॥ শূগ্ঠ ঘরে থাক তুমি উপযুক্ত নৃহে ॥ 
ক্ষণে অদশনি হয় ক্ষণে মৃগ 'রখি। তাহ! ন! মানেন সীতা হয়ে উতরোলী । 
মায়ারূপ ধরিয়াঞ্ছে মারীচ পাতকী ॥ £ | শিরে ঘা হানেম লীজ্১ দেন গালাগালি ॥ 
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রর ভাই কভু নহেত আপন । 
আমা প্রতি লক্ষ্মণ তোমার বুঝি মন ॥ 
ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী। 

স্ভরতের সনে তোমার আছে ভারীভুরী ॥ 
মনের বাসনা কি' সাঁধিবে এই বেলা। 
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা ॥ 
ইতর পুরুষে বর্দি' ঘা মম মন। 
গ্ুলায় কাটারি দিয় ত্যজিব জীবন ॥: 
লক্ষণ ধার্লিক অতি মনে নাহি পাঁপ। 
সকলেরে সাক্ষী-করে পেয়ে মনস্তাপ ॥ 
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর । : 
সবে সাক্ষা হও সীত বলে ছুরক্ষর ॥ 
প্রবোধ না মানে দ্বীতা আরো বলে রোয়ে 
আজি মজিবেক সীত। আপনার দোষে ॥ 
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষণ সে ঘর । 
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর ॥ 
স্বয়ং বিষু রঘুনাথ তাঁর প্জী সীতা । 
শূন্য ঘরে রাখি ওহে মকল দেবতা ॥* 
আমারে বিদায় কর সীতা! ঠাকুরাণি | 
আর কিছু না বাহ ছুরক্ষর বাণী ॥ 
শির ঘঃ'হানেন সীত| নেত্রজলে তিতে। 
সীতা প্রণমিয়। যান লক্ষণ ত্বগিতে ॥ 
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষণ | 
থাকয়। বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ ॥ 
এত দুরে রাবণের সিদ্ধ অভিলায। 
তপন্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ ॥ 
ভিক্ষাঝুলি করে কান্ধে করে ধরে ছাতি। 
সকল বসন রাঙ্গ। ধরে নানা-গতি ॥ 
পরমা হন্দ্রী সীতা বচন মধুর |" 
তার রূপ দেখিয়! রাবণ কামাতুর ॥ 
র।বণ মধুর বাক্যে সীতারে সম্ভাষে। 
কোন জাতি নারী ভূমি ঘর কোন দেশে ॥ 
কাহার বিয়ারী তুমি কার প্রিয়তম] | 
মনুষ্য রি তুর্মি সোণার প্রতিমা ॥ 
স্থললিত ছুই স্ত্ম শোভা করে হারে । 
উত্তম বসন শৌভে তোমার শরীরে ॥ 

র 
ূ 
(আ ৷ আসিতে শ্ারাঁমের বিলম্ব বহু 

রামায়ণ । 

বিষয় দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাত্র বৈসে। 
এমন শ্ন্দরী থাক কেমন সাহসে ॥ 
পরিচয় দেন সীতা তপস্বীরধঞানে | 
অম্থত সেচিল যেন মধুর বচনে ॥ 
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা। 
দশরথ পুজরবধূ রামের বনবতা৷ ॥ 
রহ দ্বিজ ফল আমি দিবেন লক্ষমণ। 
সেই ফল দিব ছুমি করিও' ভক্ষণ ॥ 

, অতিথিরে ভভ্ভি রাম করেন যতানে | 
“বড় প্রীতি পাইবেন তোম! দরশনে ॥ 
জিজ্ঞাসি তোমারে মুনি শিরে ধর, শিক্ষা] । 
কি জাতি.কি নাম ধর কেন কর ভিক্ষাঁ॥ 
এতেক বলেন বীতি। তপস্বীর জ্ঞানে । 
নিজ পরিচয় করে রাজা দশাননে ॥ 

জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী 1, 
এই বনে বহুকাল আমি তপ করি ॥ 
রাবণ আমার নাম জানে মুনিগণে | 

বড় প্রীতি পাইলাম তোম। দূরশনে ॥ 
ফল ফুল দিয়া ফরি উদর পূরণ । 
গৃহন্থের ঘরে গেলে করায়. ভোজন ॥ 
তোমার সহিত আজি অপূর্বব দর্শন |: 
ভিক্ষ। দিলে যাই চলে ্নজ নিকেতন ॥ 
হুইল অধিক বেলা কর যে বিধনি। 
তোসার পুণ্যেতে গিয়া করি নানদান ॥ 

হু দেখি। 
হইন স্নানের বেলা দেখ ও ॥ 
জানকী বলেন দ্বিজ করি নিবেদন। 
পঞ্চ ফল ঘবেকাছে করহ ভক্ষণ ॥ 

রাবণ বলিল সীতা ব্রত করি বনে । 
আশ্রমে না'লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে ॥ 
জানকী বলেন দ্বিজ এক কথ। কহি। 
আজ্ঞ৷ বিন। প্রভুর ঘরের বাহির নহি ॥ 
রাবণ বলেন ভিক্ষা,আনহ সত্বর । 
নতুব! উত্তর দ্রেহ'্যাই নিজ ঘর ॥. . 
জানকী ভাবেন. ব্যর্থ অতিথি'যাইবে । 
ধন্ম কর্ম নষ্ট হবে প্রভু ক্ধি বলিবে ॥ 
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বিধির নির্্বন্ধ কভু না হয় অগ্যথা। ' 
বিধির লিখন মত ঘটিলেক তথা ॥ 
ফল হাতে বাঁহির হইলেন জানিকী। *, 
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী ॥ 
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত। * 
জানকী বলেন হায় এবি বিপরটত ॥ 
দুরাচার দূর হরে পাঁপিষ্ঠ দুর্জন | 
আমা লাগি হবে ভোর সধংশে মরণ ॥ 

রাবণ বলিল সীতে শুনহ বচন | 
আজ্ম পরিচয় কহি আমি"দশানন ॥ 
রাক্ষসের প্লাজা আমি লঙ্কা নিকেতন । 
কুড়ি হাত কুড় চক্ষু দশটু বদন 
তপম্বীর বেশ ধরি আসি তঁপোধন । 
অনুগ্রহ কর মোরে আমি দাস জন ॥ 
ইন্দ্রের অমর।বতী জিনি লঙ্কাপুরী । 
জগৎ ছুলভ ঠাই দেখিবে স্থন্দরি ॥ 
তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলামী 
অন্য ঘত মহিন তোমার হবে দ্বস়ী ॥ 
সর্বোপরি তোমাকে করিব টাকুর।ণী | 
ভূমি অন্ন দিলে অন্ন পাবে অন্য রাণী ॥ 
হইধে তোমার পুজা বাঁড়িবে সম্মান । 
স্বর্ণ মাণিক্যময় রকেতব স্থান ॥ 
করিয়। রামের সেবা জন্ম গেল ছুঃখে। 

করিলে আমার সেবা রবে নানা তখে ॥ 
ত্রিভুবন আমার বণেতে কম্পমান। * 
মনুষ্য রামেরে আমি করি কীট জ্ঞন ॥ 

. অল্প বুদ্ধি সে রামের অত্যল্প জীবন । , 
যুগে যুখে চিরজীবী আমি দশীনন ॥ ৪. 
সীতে তুমি হুন্দরী লাবশ্য আর বেশে। 
,(তোম। হেন হ্রন্দরা আমাকে অভিশাষে ॥" 

কোঁপান্বিত। সীতাদেবী রাবণ বচনে। 
রাবণেরে গালি দেন যত আইসে মনে ॥ 
অধন্রিষ্ঠ অগণ্য অধশ্ দুরাঁচার। 
করিবেন রাম' তোরে সবংশে সংহাঁর ॥ 
শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগ।ল ফেন্দন। 
কি সাহসে তাহারে খলিস্ কুবচন ॥ 

এ ১6১ 
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বিু অবতার রাম তুই নিশাচর । 
রাম আর তোরে দেখি অনেক অর্ধ ॥ 
যদি রাম থাকিতেন অথবা লঙ্মণ। , 
করিতিস্ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ ॥ £ 
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমবঝ । 
হরিলি আমারে ছুষ্ট নাহি তোর লাজ ॥ 
করে ছুকট গুড়িপাটি দস্ত কড়মড়ি। 
জাঁনকী কাপেন্, যেন কলার বাগুড়ি ॥ 

| প্রকাশে রাক্ষণ মুক্তি ও অতি, ভয়ঙ্কর । 
অধিক তর্জজন করে রাজা লঙ্বেশ্বর ॥ 

| কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন। 
বন্ধল পরিয়া সে বেড়ায়.বনে বন ॥ 

দেখিবে কেমনে করি তোমার পালন ॥ 
তাহ! শুনি জানকীর'উড়িল জীবন ॥ 
( জ জাঁনকী বলেন আর পাতিকী রাবণ। 
রি আঁপনি মজ্জিলি বেটা আমার কারণ ॥ 
ৃ দৈবের নির্ববন্ধ কত _ না হয় খগুডন। 
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন ॥ 
 জিনি জনকের কন্তা রামের. কামিনী । 
ধাহার শ্বশুর দশরথ, নৃপমণি ॥, 
ঃ আপৰি ভ্রিলে।কমাতা৷ লক্বনী অবতার । 
তাহ।রে রাক্ষদ হরে অতি চমত্কার ॥ 

 ত্রাসেতে কান্দেন সাতা হ্ইয়! কাতর। 
। কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর ॥ 
, সিংহের নিক্রম সম দেবর লম্ষমণ। 
শুন্য ঘর পা ইয়া মোরে হরিল রাবণ ॥ 
ভুমি যত বলিলে হইল বিছ্যামান | 
ৰ ঝাঁট আইস (দেবর করহ্ পরিজ্রাণ ॥ 

| অত্যন্ত চিত্তিয়। সীতা করেন রোদন । 
এমন*সসয়ে রক্ষা করে কোনজন ॥ 
সীতারে ধরিয়। রথে ভুলিল রাবণ |, . 
মেথের উপরে শোতে চপল! যেমন ॥ 
বিপদে পড়িয়। সীত। ভাকেন শ্রীরাম 
রঃ মুদি ভাবেন সে ছুর্ববাদলশ্যম ॥ 

ত! লইয়! রাবণ পলায় দিব্য রখে। 
আইল বলিয়া দেখেন চারি ভিত ॥ 
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. জানকী বলেন শুন ঘত দেরগণ। 
প্রভুর কহিও পীতা হরিল রাবণ ॥ 
+ছোঁয় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে । 
এমন না দেখি বন্ধু সতারে মে রাখে ॥ 
বনের ভিতর যত আছে বৃক্ষনতী। 
রামেরে কছিও গেল তোমার বনিতা ॥ 

মধুর বচনে যত বুঝায় রাবণ, * 
 শোঁকেতে জানকী তত কুরেন রোদন ॥ 

আগে যদি জানিতাম এ রাক্ষন বীর। 
তবে কেন হব আমি ঘরের বাহির ॥ 
হায় কেন লক্মমণেরে, দিলাম বিদায় । 
লক্ষণ থাকিলে কি ঘটিত হেন দায় ॥ 
রাবণ বলিল সাঁতা ভাব অকারণ । 
পাইলে এমন রত্ব ছাঁড়ে কোন জন ॥ 
জানকী বলেন শুন দুষ্ট নিশাচর । 
অল্লায়ু হইয়া তুই যাঁবি যমঘর ॥ 
কুপিল রাবণ রাজ। শীতার বচনে। 
চাঁলাইল রথখান ত্বরিত গগনে ॥ 
জটায়ু নামেতে,ঈক্ষী গরুড় নন্দন | 
দুর হেত শুনিল সে গীতার ক্রন্দন ॥ 
আকাঁশৈ উঠিনা পঙ্্া চতূর্ষিকে চায় । 
দেখিল রাণ রাভা। সীভ! লয়ে যায় ॥ 

ত্রিউুবনে ঘত বার পক্ষীর গোচর | 

' দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা, লঙ্ষেশ্বর ॥ 
ছুই ইত্পাথা-পসা রিয়া আগুলিল বাট । 
রাবণেরে গালি দিয়া নারে পাখসাট ॥ 
[ক দিয়া বলে পক্ষা শুন নিশাচর ॥ 

আপন! না জানিস তই পাপী দুরাচার ॥ 
কোন দোষে হরিলি রামের স্বন্দরী। 
রঘুন।থ নাহি হিংমে তোর লঙ্কাপুরী ॥ 
সুর্পনথা গিয়াছিল রমণের ঘাধে | 
'মকি কাঁণ কাটেন তাহার অপরাধে ॥ 
দশরথ ন্াঁজা বড় ধন্মেতে তৎপর । 

পুত্রবধূ হরিলি তাহার নাহি ডর ॥ 
কি কব হয়েছি বদ্ধ ঠোট হৈল ভৌত । 
মিলা ফুলের মত ত ছিডিতাম মাথা ॥ 

পাখদাট মারে পর্মী আর দেয় গালী। 
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহারলী ॥ 
আকাশে উঠিয়! দেখে রাম বন্দর | 
অচড়ে কাঁমড়ে তার রথ হৈল চুর ৭ 
আকাশে উঠিয়া পক্ষী ছোঁ' দিয়া সে পড়ে। 
রাবণের পুষ্ঠমাংস- থাকে থাকে ফাড়ে। 
ছিড়িল ঠোটের ঘাঁয় সারথির দু । 
রথধ্বজ.ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড ॥ 
অর্তি ব্যস্ত দশানন জ্বলে ক্রোধানলে । 
রথ হৈতে সীতারে রাখিল ভূমিতলে ॥ 
ভূমে রাখি সীতারে নে উঠিল আকাশে । 
সন্রেন ধন্ত্রঃসীত) পলায়ন আশে ॥ 
পলা ইতে চান শীত নাহি পান পথ । 
চতুদ্দিকে মহাঁবন বেষ্টিত পর্ববত ॥ 

। ভয়েতে কান্দেন মীতা করিয়। ব্যগ্রতী। 1 
ৰ অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা ॥ 
। যুখে পক্ষিরাজ কিন্তু অন্তারেতে ভ্রাস। 
বৃক্ষগানে বেসে তার ঘন বহে শ্বাস॥ 
নলেটুটা গক্ারাজে দেখিঘ্রা রাবণ। 

। মাঁয়। করি রখখান করিল সাজন ॥ 
আরব!র রাবণ সীতারে ভোলে রথে। 

ৰ চলি [ল!ূসে মহাবপী পর্ণমনোরথে ॥ 
আরবার জটায়ু সাহসে করে ভর ॥ 
মহাযুদ্ধ করে পর্মা অতি ঘোরতন ॥ 
রাবণ বপিল পঞ্ষা শুনহ বচন । 
পর লাঁ(গ প্রাণ কেন দেহ অকারণ ॥ 

৷ অতপর পুক্ষীরা জজ নিজ প্রাণ রক্ষ ।- 
যাব তোমার নাহি কাটি ছুই্ পক্ষ ॥ 
দুইজনে,ঘের রবে হৈল গালাগালি | 
চুই জমে যুদ্ধ করে দৌহে মহাবলী ॥ 
অন্কুশ না মানে মন্ত মাতিজ, যেমন্ ॥ 
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ ॥ 
রাবণের মুকুট সে রত্বেতে নিম্মাণ। 

| ঠোট দিয়! পক্ষী তাহ! করে খাঁন খান ॥ 
ূ ূরববপুণ্যে রাঁঘণের রে দশ মাথা । 
ূ শিবের প্রা টী না হয় অন্যথা ॥ 
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কিন্ত কেশ ছিড়িয়! করিল খণ্ড খণ্ড । 
নি্ষেশ ছইল র্লাঁঘণের দশ মুণ্ড ॥ 
পদ্ষী যুদ্ধে তাহার হইল অপমান । 
ধরিয়াছে সীতারে কেমনে ছাড়ে ,বাণ ॥ 
আরবার মীতারে রাখিল ভূমিতলে। 
রথ শুদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃস্থলে ॥ : 
বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এডিল। 

সর্ববাঙ্গে ফুটিয়া পক্ষী কাতির হইল ॥ 
ছুর্ঘ রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে । 
নি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে ॥ 
রামের আপেক্ষা করি রহে পক্দীবর ॥ 
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে কর ভর ॥ 
রাবণ দেখিল পন্ষা বলে নাহি টুটে | 
অর্থ বাঁণে তার দুই পাখা কাটে ॥ 
ভূমিতে পড়িয়। পক্ষী করে ছট ফট। 
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষীর নিকট ॥ 
আমা লাগি খ্রশুর হারাইলেন জীবন । 
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ ॥ 
আমার হইল জন্ম রাবণ কারণ । 
আর ন। পাইব জীরামের দরশন ॥ 

যাব ন! দেখা পান আরাম লঙ্গনণ | 
তাবৎ কহিবে ভূমি ঈব বিবরণ ॥ 
প্রভূরে দেখহ যদি বনের ভি5র় | 
বলিহ তোমার মীত। নিল লঙ্কেশ্বর ॥ 
সাগরের পার ঘর বৈসে লঙ্কাপুরা । 
অন্তরীক্ষে লয়ে গেল তোমার স্থন্দরী ॥ 
জটায়ু বলেন সীত। নাহি মে।ব-স$কত ॥ 
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ ॥*. 
আমার বচন শুন নাকর জনন ।' 
তোমারে উদ্ধারিবেন শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাঁসে। 
রথ দেখি জানকী কাপেন মহাত্রাসে ॥ 
পুনর্ববার সীতারে তুলিল রোপরে | 

* ন্দীতার বিলাপ' গনি পাষাণ বিদরে ॥ 
অনার ভাবিয়! মীতা৷ নাহি পাঁন কুল। 
অতি কৃণ! দীনবেশং কান্দি] আকুল । 
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সীতার বিলাপ কত.লিখিবে লেখনী । 
গরুড়ের মুখে যেন পড়িল সাঁপিনী ॥ 
মীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে । 
রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গঠণে॥ ।" 
রাবণ পাখীর ছে হল লগ ভণ্ত। 
কি জাঁনি আঁসিয়। রাম কাঁটিবেন মৃণ্ত॥ 
এই ভরে রাধণ পলায় উদ্দশ্বাসে । 
তার সহ ঘাইতে ন! পারিল বাতাসে ॥ 
রায়ে জানাইতে সীত। ফেলেন ভূবণ । 

সীতার ভূ্প 'নুপ্পে ছাইল গগণ ॥.. 

আভরণ গল।র ফেলেন সীভাদেবী | 
সে ভূষণে স্থশোৌভিত। হইল পুথিবী ॥ 
ছি'ড়িয়া ফেলেন মণি মুক্তার ওস্ ঝারা। 
হিসাঁলয় শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা ॥ " 
শীরাম বলিয়া নীতা করেন ক্রন্দন । 
অন্তরীক্ষে হাহাক।র করে দেবগণ ॥ 
জ।নকী বলেন কোথা শ্রীরাম লক্ষমণ। 
এ অভাগিনীরে দেখ! দেহ এইক্ষন ॥ 
ধম্যমুক নাঁমে গিরি অতি উচ্চতর । 
চারি পাত্র সহিত স্তরগ্ীব তদ্ুপর ॥ .. 
নল শীল গবাক্ষ ও পবননন্দন | 
জঙ্ুরান স্থত্রীব বসেছে ছুই জন ॥ 
পর্ণণ দেন বসিয়াছে পর্নাতের নাঝ। 
ডকিয়। বলেন মীতা শুন মহারাজ ॥ 
*তীর।মের নাঁদী অমি 'দীতা ন।ম ধরি।' 
গায়ের ভূষণ ফেলে গলার উত্তরী ॥. 
রামের সহিত যদি হয় দরশন। 
এাহাকে কহিও দাতা হিল বারণ ॥ 
হনকালে স্থুগ্্রীবেরে বনে হনুমান । 

সীতি। র|/খি রাবণের করি অপমান ॥ 
এই যুক্তি দগানন শুনিল আকাশে 
পাতা, লয়ে পন ইল শ্রীরামের ত্রাস ॥. 
সদতা লৈয়! দক্ষিণদিকে চলিল রাকা । _ 
দৈবে পথে স্পাঙ্থখের মহ দরশন ॥ 
সম্পাতির নন্দন স্তুপার্থ নাম তার। 
বিদ্ধ্যাচলে থাকি ভক্ষ্য যোগায় পিতার ॥. 
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জ্টাযুর ভাত ভ্রাতপ্ত্র পুর সম্পাঁতি নন্দন । 
সেনা জানে জটায়ুরে মারিল রাবণ ॥ 
জট|যুর মরণ হৃপার্খথ যদি জানে । 

* র/বণেরে মান্লিত ৫স দিন সেইকতণ ॥ 
শুকর. মহিষ হস্তী যত পায় বনে । 
সহ সহজ জস্ত ঠোঁটে করি আনে ॥ 
সাগরের জলজস্ত ঘখন পে ধরে। 
তিন ভাগ জল তারে আচ্ছ।দন করে ॥ 
এক ভাগ সাগরের জল মাত্র রয়। 
এমন বৃহৎ কায় বিহ্র্গ দুর্ভধ ॥ 
জটায়ুর জাতম্পুক্র গরুড়ের নাতি । 

অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীত্মগতি ॥ 
পাখসাট মাতে পাখী ঝড় যেন বছে। 
ব্রীসেতে রাবণ মাথা তুলি উদ্ধে চাহে ॥ 
্ীরাম বশিয়৷ ঘ্ীত। করেন ক্রন্দন । 
শুনিলা মে পক্ষীরাজ উপর গগণ ॥ 
পাখসাট মারে পাখী তর্জে গর্জে ডাকে 
ছুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাঁকে ॥ 
তার প্রতি ডাক দিয়! বলে দেবগণ ৷ 
সীতাঁরে হরিয়! লয়ে ঘাঁয় দশানন ॥ 
দেবতার বাক্য শুনি পক্ষ, কোপে জবলে। 
রথস্থদ্ধ গিলিবাঁরে ছুই ঠোট মেলে ॥ 
রখমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী । 
ভাবে নারীহত্য! কুরি হব.কি নারকী ॥ 
রথখান বন্ধ করি, রাখে পাঁখ দিয়া | 
রীবণ ধলিল-তারে বিনয় করিয়া ॥ 
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায়। 
তোমার না দেখি কোন শক্রতা আমায় ॥ 
করিয়াছে রাঘব আমার অপমান । 
সহোদর! ভগিনীর কাটে নাক কাঁণ ॥ 
ভে খম্স দূষণের রাম মহ! অরি। 
"নই আ্োধে হরিলাম রামের হন্দরী ॥ 
ব্রিডুবনে খ্যাত তুমি বিদ্রমে ছূর্জজয়। 
তব ঠাই পক্ষীরাজ মামি পরাজয় ॥ 
স্থপার্খ করিয়। ক্ষম। ছাড়িল তখন । 
সেইক্ষণে রথ লয়ে চলিল রাবণ ॥ 

৩. সবামায়ণ | 

1 এই সব কথা কিছু না জানেন সীতা। 
সমুদ্র দেখিয়৷ অতি ভয়েতে মুচ্ছিবতী ॥ 

. *[ দেখিয়া সমুদ্র তীর রাবণ উল্লাস্। 
জলনিধি উন্তরিল করিয় প্রয়াস ॥ 

ভাবেন জানকী দেখি সাগর অপার । 
কপার আধার রম করিবেন পার ॥ 

অধোমুখী জাণকী কান্দেন আশঙ্ক।য় | 
উত্ভরিল দশানন তখন শ্ষ্কায় ॥ 
রথ হৈতে সীতারে:নামায়:লক্ষেশ্বর | 

' কোথায় রাখিব বলি চান্তল অন্তর ॥ 
শ্রতা,হইল রাম লক্ষণের সনে । 
নিদ্র! নাহি যুক না মারি ছুই জনে ॥ 
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর। 
এতেক রাক্ষপ মারে রাম একেশর ॥ 

কেমনে যুঝিব রাম লক্গমণের সনে । 
কি করিতে পারি মোরা বীর ঘত জানে ॥ 
রাজা বলে শুন বলি চৌদ্দ, নিশাচর । 
সাগরের'পাঁরে থাক সত অন্তর ॥| 

রক্ষদ হইয়! এত ভয় হয় নরে। 
ধিক ধিক তোঁসবারে যারে স্থানান্তরে ॥ 
রাবণের কোপ দেখি পলায় তরাসে। 
লঙ্কা ছাড়ি বীরগণ গেল অন্য দেশে ॥ 
রানণের নাহি নিদ্রা নাহিক ভোজন । 

সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্বক্ষণ ॥| 
সীতারে প্রবোধ বাক্যে কহে দশানন । 
লঙ্ক(পুরী দেখ সীতা তুলিয়া বদন ॥ 
চন্দ ূর্ঘ্ট তরে আসিয়া! সদ! খাটে । 
মোর আজ্ঞা বিনা কেহ না আসে নিকটে । 

চারি ভিতে সাগর মধ্যেতে লঙ্কা গড় । 

দেব দৈত্য না আইসে লঙ্কার নিয়ড় || 

দেব দানবের কন্তা। আছে ,মোর ঘরে"। 

দাঁনী করি রাখিব তোমার মে সবারে ॥ 
নানা ধনে পূর্ণ €দখ আমার ভাগুর। 
আজ্ঞা! কর সীতাদেবী সকলি তোমার || 

ভোমার সেবক আমি তুমিতে। ঈশ্বরী | 

আজ্ঞা কর তব লয়েযই অন্তঃপুরী ॥ 
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তার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা। * সাতার বচেন ইন্দ্র ভাবিলেন মনে । 

কোপ ন] করিহ 'মোরে চন্দ্রমুখী লীতা ॥- | সহজ্র লোৌচন হইলেন ততক্ষণে ॥ 
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিত অন্তরে । 1 ইন্দ্রকে দেখেন সীতা সহজঅলোচন। 

বিমুর্খী হইঘা বলিলেন ধীরে বীরে ॥ তাহার প্রতীতি মনে জন্মিল তখন ॥ 
রাঁম ধ্যান রাম প্রাণ প্রীরাম দেখতা। *দিলেন সীতাঁকে ইন্দ্র পরমান্ন' সথধ! | 
বধ বিনা অন্য জর্নে নাহি জ্পনে সচভা ॥ ) যাহা ভক্গণতে হরে তৃষ্তাআর ক্ষুধা 
শুনিম। পাতার বার নিরস্ত বীবণ। আগে পরমান্ন*দেন রামেন্ন উদ্দেশে । 

তার কাছে নিযুক্ত কৃগিল চেরাগ ণ॥. | আপনি ভক্ষণ ২ সীন্ভা করিলেন শেষে ॥ 

দীত।রে রাখিল লয়ে আশোক কাননে | * : পায়ন ভক্ষণে তৃপ্ডি কি হবে তাহার । 
ীতাঁরে বেড়িল গিয়া ঘত চেড়ীগণে ॥ রামের বিরহ হননূল ভ্বলে অনিধার ॥ 
সুপণিখা | আপি বাল নি নিষ্ঠুর বচন। মহেক্দ কলেন সীতা না হও বিকল । 

গালে নখ দিয়া বেটীর ববিবজীবন প্রতিদিন আমি যোগ।ইব সুধা ফল ॥ 
কাটিল দেবর তোর মোর নাঁক কাণ। সাতারে আশ্বাস করি যান পুরুন্দর | 
সেই কোপে তোর আজি বধিব পরাণ | | অন্তরে জানকী ছুঃখ পান শিরন্তর ॥ * 
খান্দা মুখে গর্জে খান্দী সন্ভপ্ন অন্তরে । ) লঙ্কীতে রহেন দাতা অশোক কাননে । 
রাঁবণের ডরে কিছু বপিতে না পারে । বনে রাম আইলে শূন্য নিকেতনে ॥.. 

সশোঁকা থাকেন সীন্ডা অশোক কাননে ।' | কুতিব।স পণ্ডিতের রড় অভিমান । 
হছদয়ে সর্বদা রান ললিল নশহন ॥ | আরণ্যেতে গান রামশোকের নিদাল ॥ 

উনক্টীর দু“খে ছুঃখা সদা দেবগণ | স্থানের গ্রধাস সে ফুলিয়ায়ঃ নিবাস। 

ইন্দ্রেরে ডাকিয়। রা ৭ দেন বচন । রামায়ণ গন দি মনে অভিলাষ ॥ 

পন পপ পাশপাশি 

ক ৮ শস্পাস্প্পাসপস্সাাসপাসপীস পাশ পাপা পা পাপল পপ শশী শশী পিপাসা 

৬ 

সপ শাপীশাশ্পাপীীশি সপ 

সপ সপন আদ শে 

এ শামস পিট 

নঙ্চানব্যে খাকিবেন ম। ৪1 দব্মাস | ূ রিনি 

এত দিন লেনে রেল টা পাস ॥. | ৃ | 
দাণক্ীী মরিলে সিদ্ধ না হইলে কায়। এীরামচন্খ্ের খিলাপ ও সীভাৰ 

2 

এই পরমান্ন লেয়! মাহ দেবরাজ ॥ 

ত্রল্মার্ন নচনে ইন্দ্র গেলেন তখন | 
জাঁনকী আছেন যথা আশোক বান্নি ॥ 
বামন বলেন সীতা না ভাবহ হু | 

আন্বেমন।, 
্ে রা ৫ রা ডিও এ 

টি াতে ধনুর্ব্ব বাণ রা আঁইসেন ঘ ঘরে 1, 

পগে অমঙ্গল যত দেখেন গোচিরেশ। 2 

বামে ঘার্প দেখিলেন শৃগাল দ্িণে। 
০৩)| লো দাড়া করেন আরাম কি নে ॥ 

২ 

[ও আম ইক্দ জামিযাছি তোমা সন্ভা্ষি 

| 
| 
1 

ৃ 
আরাম লক্মম গেল দৃগ হ িবাদে। । বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর । 

হরিল তোমাকে দে রাবণ শুন্য ধরে ॥ 
সাগর বীধিয়। ন্বাম সৈন্য করি পার । 
রাবণেরে মারিয়া করিবেন উদ্ধার" ॥ 
শোক পরিহর সীতে স্থির কলর মন। 
পরমানন আনিয়াছি তোমার কারণ ॥ 

জাঁনকী বলেন লক্ক। নিশাচরময় । 2 
ইন্দ্র যদি হও তরে দেহ পরিচয় | 

1 ১৯] 

লন্মধণ আইসেন পাছে শূন্য রাখি ঘর ॥ 
সারীচের ম্পাহ্বানে তি লক্ষ্মণ ভুলে |, 
দীত[রে রাখিয়া একা অন্যত্র বাইট ॥. - 
দুঃখের উ উপরে ছুঃখ দিবেকি বিপ্লাতা টি 
থে ছিপ কপালে তাহা দিলেনশবিমাতা 
বলেন শ্রীরাম শুন নকল দেবতি1। 
আজিকার দিন মোর রা! কর লীভা। ॥ 

হি হস শা ০ শাপলা নিপা 

মস, 



$ 
১০৪ বির 

(বেগন টিত্েন' রাজ ঘরটিল ৩ভমন | ' শুন্য ঘর দেখেন না দেখে থ্ন দানকী | 

আনি দেখেন গথে অন্থথে লক্ষ্মণ ॥ ূ মুস্ঠপম অবসন্ন শ্রীরাম প।নুকী ॥ 
হান (কফিখিলা ফি গান লন | »।]ঘ বালন ভাই একি চমত্কার । 

াস্ত হয় ডিচ্াঞা লাঘন পর্ণ ॥ 11 জাত! না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥ 
দেন ভাই ছসিভেছ ইসি নে একাকী । ' তখনি বলিনু [ই ্ ঃ ভা নাই ঘনে। 

ৃ 
ৰ 

| 

পাস পতন জা সি সিজ লাগে 

শুহ'ঘরে জানক্ষীরে একা কিনা রাখি ॥ শন্য ঘুর পাইয়া! হরিল কেন চোরে ॥ 

প্রমাদ পাড়িল ধুনি রা্ষস'পাতিকা। €া'ত বণ গতি সান গতি তরুমুল । 
জ্ভান হয় ভাঁই হাঁরাঈলধশ জাঁনকা | | দোখেন, মব্ধজ গা হই ঘা ব্যাকুল ॥ 
আইলাম তোমার কারয়া সমপণ। 5২ কা রা চাহন'ডুঈ ট নার । 

নাখিয়। আইলে কোথা মন স্থাপ্যধন। 1 উিণটি পাণটি ঘভ গোদাব] তার ॥ 
সম বাক্য অন্যথা করিলে বেল ভাই নি গুহ দেখেন মশিন তপোবন | 
আর বুঝ সীতার সান্গণৎ নাহি পাই ॥ 1 শাঁশা নে সভারে করেন জন্থেণন ॥ 

কি ভুই ইল লৃক্ষাণ কি রা হাস রে। | এবার বেখানে করেন অন্যেনণ। 

ঘেডু ঃখে দঃখিত আমি কহিব কাহারে ॥ । পূণর্ণাজ যানি তথা সাতার কান শু ॥ 

শুন রে লক্ষণ সেই মোণার পুতলি। ৰ এইজপে এক স্থানে যান শতবার | 

সন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিল ডালি ॥ 1 তখাপি না পান দেখ। আরাম সাভার ॥ 
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহ! ভয়ঞ্চর | (দয়) বিকল রাম জলে ভাসে আখি । 
হিংআজন্ত কত গত কত নিশাচর ॥ * রামের হন্নে কান্দে বট পশু পাখী ॥ 

কোন দণ্ডে ক্রোন দুষ্ট পাড়িল গ্রমাদ। 1 রামের আশ্রমে আদি যত মুনিগণ | 

কি জনি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ ॥ 1 নামেরে কছেন বন গাবোধ বচন ॥ 
এই'বনে ছুই জন রান্মামের খাঁন! | উপদেশ বাক্য নাহি ৪ শ্রীরাম । 
মুনিগণে সকলে করেন সদা মানা ॥ ৷ সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম ॥ 
পূর্বাপর লক্ষণ তোমাকে আছে জানা | ! সাভা২ বলিষা পড়েন | 
তথাপি লন্মনণ বিবেচনা করিলে ন। ॥ বারেন লর্গনণ বীর ইা/রামেরে কোলে ॥ 

ত্োমারেকি দিব দোর মস কণ্মানল। «1 রবুর্বার নহে স্থির জানার শোকে । 
যেমন শিবু লিপি ঘাটবে মকল ॥ হাহ!কাত রর করে দেবলেকে ॥ 
আমারি অধিক ভাই তব রা ন্ধবল। বিল[ুপ, রি রাম লন্মণের আগে । 
কম্মযেগে হেন বুদ্ধি গেল রপাতিল ॥ ভুলিত্বত না গারি সীতা জ্দা হনে জাগে ॥ 

মায়মুগ ছলে আমা লইল কাঁননে। পি করিৰ কোথা যাৰ অনুজ 'লম্মমণ। 
হের সেই রাক্ষপ পড়েছে মোরু বণে ॥ 1 কোথা! গলে সাত। পাব কর নিয়পণ ॥ 

ভ্য়ঙ্কর"বিকট মুল ডানি হটতি। মন বুঝবারে বুঝি আ মার জানকী । 

-দেএ তীঁই মাঁরীচ পড়িয়। আছে পথে ॥ লুকাইয়। আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥ 
এইমত.কহিতে, কহিতে ছুই ত্বাই। * ! বুঝি কোন মুধিপত্তী সহিত কৌথায় । 
বার়বেখে লিলেন অন্য জ্ঞান নাই ॥ গেলেন জানকী না জানাইয়] আমায় ॥ 
উপনীত হইলেন কুটারের দ্বারে । ঞ্রেদবরী নীরে আছে কসল কানন । 
সাত | সীত! বলিগাশ্ডাকেন বাবে বারে ॥ স্51 কি কলহ শী করবেন জম্ণ ॥ পু 

টি 
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জারণাকাণড। 
পসদপীসি ক সরি উপ সস পা স্পা জা আস পি পি পট পৌসকিতিক্সি সে পি শি পাস চি শীত তি ক জী রী ও পিল লস্ট শা লাল শীষ পি পতি 

পদ্মালয়। পন্মমুখী লীতারে পাইরা। 
রাখিলেনু বুঝি পৃদ্ধাবনে লুকাইিয়। ॥ 
চিরদিন পিপাসিত করিয়। প্রয়াস ।' 
চন্দ্রকলা অ্রমে রাহ করিল কি গ্রাস ॥ 
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বেত। ৷ 
হরিলেন পৃথিনা ঝি আপন্ দুহিত। ॥ 
র[জ্যহীন যগ্যপি হয়েছি আই ॥ বটে। 

বাগলম্মনা তথাপি ট্রিলেন গার টে |. 
আমার সে রাজ মী হু [ারাইল বনে। 

কৈকেরীর অনোতীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥ 
সৌদামিনী ঘেমন নুকাইল জলধরে । 
লুকাইল তেমন জানকী বন্বান্তরে ॥ 
কণকলতার প্রায় জনক ছুহিত। | 
বনে ছিল কে করিল তারে উ. 

দিব।কর নিশাকর দীপ তার।গণ | 
দিবানিশি করিতেছে তোমা গিবারণ ॥ 

তারা ন। হরিতে পার তিমির আসর | 
এক সীভ। | ৃ 

দশদিক শন্য দেখি » 
সীতা বিন! কিছু ৪ ডি 
সাভ। ধ্যান স|ভ। তেন 
াত1 নিশ। আসি শ্রেণ দ 

€ 

| বি চা তরে ঠা রানী 
1৭ হাতি তি হাহা 

7 গে 

দেখায়ে দ্নন ভাই দল জজ শশন | 

সতানে আশিয়। দেহ তু তত স্শানন া 

আম. জা পঞ্চলটা তাস 
তেই সে এখান করলাশ আাঙার ॥ 
তাহার উচিত জণ দিলে হে 
8] দেখি ভ7পালম সান্। শট টি 1] 

উপ শশুগঠ? পিচ] অপ হলি 2 তি | 

কে হান আমার সে চন্মুখী সী 
কান্দি কান্দি! রাম ভ্রামেণ রর | 
দেখিলেন পথমধ্যে সাতার ভূঘণ | 
দেখি খলেন পিড়ে আছে ভগ্ন ঞনথ5ক| | 

কনক'রচিত, আছে পতিত পতাকা ॥ 
রথচুড়া পড়ির(ছে আর তারজাঠি। , 
মণি এক ০০০০৮০০৮ 8 তি ॥ 

05 হন । 
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ূ 
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1 
১৪৭ 

সপ সিপরিসিপ পাশ পাসসিনলি ১ শা পিসি পিসি বাসি পাটি পাটি জশলাটি শরিক শক তা লপস্ি পি পা রি লাস সি লা পরি সি তি লীলা সপ 

জ্রীরাম বলেন “দেখ ভাইরে লক্ষ্মণ 
এইখানে লীতাঁবে করুহ অন্বেঘণ ॥ 
সম্মুখে পর্বত বড় অতি উচ্চ দেখি । 
দুকা ইয়া পর্বত রাখিল চন্দ্রমুখী ॥ 
যমদণ্ড সম আমি' ধরি ধনুর্বাথ। 
পর্বত কাটিয়া আজি কার,খান খান ॥ 
মহাবুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান । 
লন্মণ লক্ষণ তার দেখ বিগ্বমান ॥ 
ল্গনণ বলেন: ইহ নহে কোন মতে । 

সীত। কেন র! হিবেন এ ঘোঁয় পর্বতে ॥ 

পর্বত কাটিতে পড় চাঁহ অকারণ । 
মীত। লইয়া অন্তরাক্ষে গেল কোন জন ॥ 
নানামতে প্রীরামেরে বুঝান লক্ষণ ।  * 
শোকাকল রাম না মানেন বচন ॥ , 

ধন্গকে দিলেন গুণ মপ হেন গর্জে । 
বা.লন দহিবি ৬৪ আছে কৌন কার্যে ॥ 
লিপ পোডাই ত রাম প্ুরেন সন্ধান । 
স..2... পির | যেষ্ণ মহেশান ॥ 

লঙগনণ চরণে ধর করেন গ্তিনতি। 
০0559057 রঘপতি, ॥ 

5ঠি কুপিলেন চরাচর |. 
শর্টি প্রি 5 ১2] 

। কন সথষ্ত্ি নষ্ট কর দেল রিও ॥ 

| ৭ 2 
সবে একেন অঙ্কে "নাহি 
* ভোর বাচাতে কাত রর নাহ 

সখ ঘে হানে ও 

১।,১শে কেন এ পোড়াও সং পার ॥ 

কোথা আছেন দাহ। করহ বিচার? 
ই কাই; কারন সাতান্ন, ॥ 

র ভপোপুণ পর্দত শিখর | 

] 

আনথনখ ক 

নদ *দা পেশি আর [দিনা সবোন্যা ॥ 
তবে যদি*পীতার না পাই দ্রশন ৮ 
পচাৎ করব চেন্ট| মেষ। লয় মন্॥ 
শুনি অন টারিয। রাখিলন ভুণেন 
সীতার*উদ্দেশে চণিলেন ছুই জনে ॥ 7. 

*ণক উচ্ঠেন রাম বৈসেন ক্ষনেক। 
বাত খলেন অনেক ॥ 

| 
আজ চি) 



১১৮ 

জলে স্থলে অন্দরীক্ষে করেন উদ্দেশ । 
বন্মে বনে ভ্রমিয়া! অনেক পান করে ॥ 
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন ভাকে | 

দেখিয়াছ তোমর! ক এ পথে সীতাকে ॥ 

ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার । 
কহিয়। বাঁচাও জানকার সমাচার ॥ 
হে অরণ্য তুগি ধন্য বন্য বৃক্ষনণ | 
ক'হয়| সীতার কথ! রাখহ জা।বন । 
এইরপে প্রীর।ম ভ্রমেণ চতুর্দিকে | 
রক্তে রাঙ্গ। জা যুকে দেখেন 'সম্মুথে ॥ 
পক্ষাকে কহেন রাম করি অনুমান | 
খাইল সাতারে তুই ববি তোর প্রাণ ॥ 
পক্ষারূপে আছিস্ রে তৃই নিশাচর । 
পতাইব একবাঁণে (তোরে যমঘর ॥ 
সান পুরেন রাম তাকে মারিবারে। 

মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধারে ॥ 
অন্বেগিয়। সাভারে পাইলে বহু রেশ। 
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ ॥ " 
এ লা গি স্| রাম আমার মরণ । 

ও লয়! লক্ষী গেল সে রাবণ ॥ 
হ ভাই তোর! বৰে নহি ছিল। ঘর | 
শন্যরন পাইয়া হিল লঙঞ্ষেশ্বর ॥ 
1 বুদ্ধ যুদ্ধ রি রুদ্ধ করি ডা য়। 

ব্বাখিরাছিল।ম নাস তোমার আশার ॥ 

ছুই পাখ। কাক পপি রা 
মুখে রক্ত উঠে রাম যায় এ গাবন ॥ 
ইতভপ্ততঃ ভ্রথণে নাহিক প্রয়োজন, 

চিন্ত। করু র।ম যাতে মরিবে রাবণ ॥ 
তোমার পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি । 
আপনি মারিলে রাম কি করিতে পাত্রি ॥ 
প্রাণ ত্াছে তোমারে করিতে দলশন। 

“সনুখে দাড়াও রাম দোখি একলক্ষণ ॥., 

আপনি নিন্দেন রাম জানি পরিচয় | 
ছুই ভাই €রাদন করেন অভিশ্য় ॥ 
জটায়ু বলেন ঘত লিখিব তা কত । 
প্বামের নৃযনে বহে বারি অবিরত ॥ 

ক শি 

সস স্পস্ট? 

শশী শশী শশা শীশিশিট শশী শর ৮ি া শিাাশ্সপপাশীপিশীশী শান শীট সপ সপ ও 

রামায়ণ । 
০ ৯২০৯৮ পিসি পাস তি সি, পাপা তাপ লিন বাসি পপিাশিশাী নি পিসী শি পারি পি 

শ্তীরা ম বলেন পক্ষা তুমি মম বাঁপ। 
কহিয়া সীতার বার্তা দূর কর তাপ ॥ 
'র।(বণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরিতা । 

বিনা দোষে হরিপেক আমার বনিতা ॥ 

কোন বংশে জন্ম তার বৈমে কোন পুরে 
কোন দোষে হৃত্রিলেক বল জানকারে ॥ 
অনেক শভিন্তে পাখী স্ুলিলেন যাথা। 
কহিতে লাগিল! শ্রীরামেরে সবর্ব কথা ॥ 
সংহাঁরিলে চুদ ৃ সহ রাক্ষস । 
লব্মনএ করেন যূপ্ণখার অধশ ॥ 
এই কোপে [বণ নি জানকীরে । 
রাখিলেন লক্ষ লে সমুজ্ের তীরে ॥ 
বিশ্বশ্রবার পুজ্র সে রাবণ বড় রাজা । 

বিধাতার বরেতে হইল মহাঁতেজ। ॥ 

কেন চিন্তা না করিবে সন্র ক্রন্দন | 
জ।সকারে উদ্ধা/রবে মারিয়। রাবণ ॥ 

তব পাদোদক রাম দেহ মোর মুখে । 
সকল হুদুষনাশি যাই পরলোকে ॥ 
এত্ত বলি পক্ষার মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে । 
কহিল সীতার বার্তা শ্বীরামের আগে ॥ 
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষ] আরাম লক্ষ্মণ | 
দিব্য.রখে চাপি স্বর্গে করিল গমন ॥ 

' জ্টামূর মরণ শবণে ধর্মাজ্ঞান | 
' করিস গান ইহ! শুনিয়া পুরাণ ॥ 
ঃ 

*.. জটাখত উদ্ধার । 
ভীরা/ বলেন পক্ষা পিতার সমান । 

দাতন্ধি করিণে পক্ষা হার।ইল প্রাণ ॥ 
বনজন্ত, খাইলে অধম্ম অপযশ। 
আমিধাধ্য করি রাখ লক্ষ্মণ পৌরুষ ॥ 
তবেত লঙ্গমূণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাঁটি।" 
ভ্বালিলেন কুণড বীর করি পরিপাটা ॥ 

। ভূপিলেন চিতায় জটাঘু পক্ষীরাজ | 
দুই ভাই তাহার করেন অগ্নিকাঁষ ॥' 
সকার করেন' তার ব্যরস্থা বেমন। 
গেদাশরী জলে তার করেন তর্পন ॥ 



আরণাকাণ্। 
শা সপ পপ শস্ পসিপিি লাতি শি আসরে শিপ সপ পাট স্পিন ৪ ০ ৭৯ আস সত সম 

রাঁম দরশনে পক্ষী ৫ গেল স্ব্বাম । 

অ। রণ্যেতে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবস | 

কবন্ধ এবং শবপীর হ্র্ণে গমন | 

রঙ্নী আইল স্থান থাকিবার নাই । 
রা পুনঃ আইলেন ছুই ভাই & 
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত । 
শুতবত বেখিত। হইলেন আরো ব্যস্ত ॥. | খ 
শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্মনণ | 

ঠোদ।ব্রা জীবনেতে ত্যজিব জীবম ॥ 
এতক বলিয়া লক্ষ্মণেরে করে কোলে | 
গথিল মুক্তার হার নয়নের জলে ॥. 
রজনীতে নিদ্রা নাহি ঘন বহে শ্বান। 
নে ঘরে করেন রাম তিন উপবাস ॥ 
সীতার বিচ্ছেদে রাম মে পাইলা ক্লেশ। 
বিশ লিখতে গেলে হয় সে অশেষ ॥ 
রজনী প্রভাতী হয় উদত অরুণ । 

সাত।র উতদশে রাম চলেন দক্ষিণ | 
'নর ছাড়ি খাঁন রাম দুই কোন পথে। 
গ্রবেশেন ছুই ভাই কুশর বনেতে ॥ 
সংহ ব্যাজ ও জী টে পালে পালে । 

দুই ভাই বমিলেন এক রুফতলে ॥ 
বৃদ্ধিতে বিক্রমে বড় চর লক্ষণ । 
রামেরে বলেন কিছু গ্রাবোধ বচন ॥ 
কেন রাঁম হয় হস্ত লোচন স্পন্দন | 

বামদকে কপ্িতেছে খঞ্জন গমন ॥" 
বিষম কুশর বন দেখি করি ভয় !. * * 

নান। আঙ্গল'দেখি নাজানি কি হয় 1 
ছুই ভাই করেন চলিতে অনুবন্ধ 1 
পথ আগুলিয়! রাখে রান কবন্ধণ॥ 

পেটের ভিতর নাক কাণ চক্ষু মাথা । 
শতেক যোজন দীর্ঘ অপূর্বব মে কথ ॥ 
রাম ল্গমণেরে দেখি করিয়ৰ তর্জন ! 
ছুই হাঁত প্রসারিঘা রাখে ছুই জন ॥ 
কবন্ধ বলিল তোর! আমার আহার । , 
মোর হাতে পড়ি কি পা নিস্তার ॥ 

ষ্ 

শসা পাপে পাপা শি শী শশা 

নু 

১৪০ 
শি পলি আপ আট 

এ বিষম বনে*তোরা৷ আলি কি কারণ । 
পরিচয় দেহ শুনি তোরা কোন জন ॥. ' 
ূ শ্রীরাম বলেন ভাই হইল সংশয় ৭ 
। প্রাণ রক্ষ! কর ভাই দিয়া, পরিচয় ॥ . 
* লক্মমণ বলেন ভাই বৃদ্ধি কেন ঘাটি। 
 র্লাক্ষসের ছুই হাত দুই ভাই কাটি ॥- 
ৃ কবন্ধের ডান হাত কাটেন শ্রীরাম । 

| খ ডুগাঘাতে লন্মমণ কাঁটেন হস্ত বাম ॥ 
দ্বুই ভাই কাঁটিলেন 'তার হস্ত ছুটি। 
৷ পড়িয়া কবন্ধ-বার করে ছটপটি ॥ 
' ডাক দিয়! রামেরে দে করে মন্তাষণ। 
( কোন দেশে.বৈস তুমি হও কোন জন ॥ 
ৰ লঙ্গঘণ বলেন রাম জগতের রাজা । 

৷ রাজা দশরখের পুক্র সবে করে পুজা | * 
ূ শীরামের ভাই আমি নামেতে'লক্ষমণ। 
, পিতৃসত্য পালিতে বেড়াই বনে বন ॥ 
৷ তুমি কোন নিশাচার বিকৃতি আকৃতি । 
বানর ভিতরে থাক হও কেন জাতি ॥ 
| এত যাদি লন্মমণ করেন সম্ভাঙ্রণ | 
৷ পুর্ব্বকথা কবন্ধের হইল স্রণ | 
 কুবের নামেতে দৈত্য ছিস্পম জন্দর |: 
পু বন্দর্প জিনেয়। রূপ নেন শিশাকির ॥ 

.: সচল দেবতা নিন্দা করি নি জাপে। 

। প্লেদেধে মুনিবর মোরে শাপ দিল কৌপে 
| খযেমন রূপের তেজেকর উপহাস । 
বিরূপ হউক সব রূপ যাউক নাশ ঈ 
যখন হবেন বিঝুত রাম অপতাব। 
তার বাণস্পর্শে তোর হইবে শিস্তার ॥ 
আমার উপরে রুদ্ধ দেব শগানাথ । 
কারলেন আমার শরারে বজানাত ॥ 

বজ।ঘাত শ্রবেশিল অ'ঘার উদরে 1 
চক্ষু কৃর্ণ আরাণ পদ না রহে বাহিরে 
গদ্তিশক্তি মাই কিসে মিলিবেক-ভন্সরী | 
ঠেঁই মন দুই হস্ত দীর্ঘে ছুই লক্ষ ॥ 
দুই' হন্ত মোর যেন ছুইট। পর্ববত | 



রর 
এস আজ পি ১ সি শাস্পিাশি স্পিশি পাস 

ছুই প্রহরের পথে যত বন্চর | . 
শুই হাতে সাপটিয়। ভরি হে উদর ॥ 

পাস্সিপথাতি পি পতি আপস পি ৩ সর ০১ পাশ এ 

রানারণ ! 
শি স্পা 

কুৎসিত আকার মে।র কুুগিত ভোজন | 
তোমা দরশনে মমু শাপ বিমোচন ॥ 

তব কিছু হিত করি যাঁই ইন্দ্বাস 1 
কেন রাম বন্ধে ভ্রম কোন অভিলাষ ॥ 
শ্রীরাম বলেন সীতা হরিল প্রালণ । 

যুজি বন কেমনে পাইব দরশন ॥ 
কবন্ধ বলিপ রাম কহি উপদেশ । 
বাহা হৈতে পাবে ভমি সার উদ্দেশ ॥ 
যাবৎ আমার তনু না ভয় সংহার। 

তাবৎ ন| দেখি কিছু সব অন্ধকার ॥ 
' রাক্ষন শরার গেলে পাব অব্যাহতি 

তাবেত বলিতে পাঁরি ইহার রি ॥ 
তখন লক্ষণ বীর অগ্নিকৃণ্ড কাটি । 
কবন্ধেরে দহিলেন করি পরিপাটী ॥ 

শরীর পড়িয়া! তার হুইল অঙ্গার | 
অগ্নি হৈতে উঠে বার অন্ত আকার ॥ ' 
আকাশে উষ্জঝা করে রামে সন্তান । 
দেব] সে পুরুণ দ্বিতীয় তপন । 
 পুরুঘ বুলন শুন শ্রীরাম লবণ । 
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন ॥ 

হবঞীবের উদ্দেশ করিও খধ্যমুকে | 
আজ্ঞা কন রামচন্দ্র বাই স্ণলোকে ॥ 
রাল দরশুনে কলখের স্বণবাস। 

কুশর নেতে রাম করেন প্রবাস ॥ 
প্রভত হইল মিশা উদিত দাহ । 
চলিলেন ছুই ভাই পল্প] নি তীর ॥ 
কেলী করে নানা পন্ষা পক্ষিণী লাইত। 
দেখলেন মগ মৃগী বিচ্ছেদ বঞ্চিত ॥ 

১ 

স 

শ 

৮ মহ 

টি টি টি 8 

এ সপ শপ সপ পপ পা, সা পর পরপর. শশী ীী্স্্পীসসীসপী শাশস পাস পি স্পেস পা সপ পা; 

শশী সি রা 

শপ পপ পাপা শত পিপিপি ছি এ 

স্০সবারিস্বীর 
শে শী পি স্পস্ট শসিপত তে শি লস প্লিস পাক বসন আটে মে 

*রাজহংস রাজহংসী জ্রীড়া করে জলে। 

দেখিয়া! রামের শোক সাগর উ্ুলে ॥ 
জিজ্ঞাস করেন রাম ওহে ম্বগ পাঁখা | 
দেখিয়াছ তোমর! আগার চন্দ্রমুখী ॥ 
পম্পাতে করিয়া ন্নান করেন তর্পণ | 
স্ত্রীর উদ্দেশে রাম করেন গমর্ন ॥ 
প্রবেশ করি;লন মতম্ধকের আশ্রমে । 
তথায় শনরী ছিল দেখিল শ্রীরামে ॥ 

শবরী আনন্দবারি, বাঁয়িতে না পারে। 
শ্ীরামের প্রতি বলে আজ) অনুসারে ॥ 

মতঙ্গ মুনির সেবা করি বন্থকাল। 

বৈকুণ গেলেন্ন মুনি হয়ে প্রাপ্তকাল ॥ 
কহিলেন আমার আশ্রমে কর স্থিতি। 
আঁসিবেন এখানে অবশ্থা রঘুপতি ॥ 

শবরী যখন পাবে রাম দরশন | 
তখনি হইবে তব পাপ বিমোচন ॥ 
রাম রাম শ্রীরাম রাদ্ষৰ রঘুপতি | 
হইসা*গ্রসন্ন এ দাসীর.দৈহ গতি ॥ 
এবন রামের আগে অগ্রিকুণ্ড কাটে। 
আনিয়া! ভ্বালিল অগ্নি নান। শুক কাষ্ঠে ॥ 
করে অগ্নি প্রবেশ স্মুরিয়া নারায়ণ । 
তাহার চরিতে রাঁম চগক্িত মন ॥ 

“ক্রি ৫৯ নর চি নি 

অগ্নিতে পুড়িয়া তনু হইল আঙ্গার। 
তাহ্র ভাগ্যের কথা কাহতে বিস্তর ॥ 

বাহার স্মরণ মাত্র মুক্তি সঙ্গে ধায়। 

ত'হারে সম্মুখে দেখি ত্যজিল দে কায় ॥ 
শ্লীনা.এসাঁদে তার হয় পাপ মাঁশ। 

| অলাঘাঁসে শবরা:করিল শ্বর্গবস ॥ 

শীরাম্ চরিত্র কথা অস্বৃভির ভাগ । 
এত দূরে সমাপ্ত হইল আরণ্যক্কাণ্ড ॥ 

চি 

অ'নশ্যকাণ্ড সমাপ্ত । 



সপ্কাণ্ড রামায়ণ। 
কিক্ষিক্ব্যাকাণ্ড। 

মে 

ুলৈরীনবনন্বাববধ ক বলো বিজ্ঞান পাষা বুভৌ। * 

শো ভাচে। বরধন্গিনৌ আতিন্থশীহগো বি প্রহন্দ প্রিয় ॥ ? 
মাঁযামাম্য রূপিণো রঘুবক দশম বস্তৌ হিতো।" 

সীতান্বেষণ তৎপর পথি গত ভক্ডি্রনে। তৌ হি নঃ॥ 

ত্র্গাস্োধি সমদ্ুবং কণিমল প্রধবণ্মনং চাবানং |, 

গ।মচ্ছভু মুখেন্দ স্থন্দর বরং মংশোভিতং সব্বদা ॥ 

সংসারামঘ ভেষজং স্মধুরং শ্রীজান কী জীবনং। 

রি দণ্য।ত্তে কৃতিনঃ পিবানস্ত সতভং শ্রীরাম নামামৃতম্॥ 

শ্রীরাম লক্ষ্মণের দণ্ডকে ভ্রমণ ও তাহাদিগকে “দেখিয়া 
স্ুগ্রীবাদি বানরের পরস্পর তর্ক বিতর্ক । 

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দৌহে ভস্েণ দণ্ডকে। * 
সহায় করিতে যান বানর কটকে ॥ 

। দুই ভাই উঠিলেন পর্দমাত শিখরে | 
দেখিয়! বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে ॥ 
স্বগ্রীব বশিল দেখ আইসে ছুই নর | 
মনে করি বালিরাজ! পাঠাইল চর ॥ বাটি ঘা হনুগান আন সঙ্মাচার ॥ 

বুদ্ধির সাগর বালি বুদ্ধি ধরে নানা । ধান হসুমান বার তপন্বীর ৫বশে এ 

তত্ব কর সত্য*মিথ্যা তথ্য ধীবে জাঁমা ॥ | পরম গৌরব ভাবে উভয়ে সম্ভষে 
ন্ও্জীবের বচনে বানর পালে পালে-।১* 1 রুভতিবান*পঞ্িতের্ মধুর পীঁচালী। 
লাফে লাফে উঠে সবে বড় বড় ডালেগ॥ : রচেন ক্লিকিন্ধা।কাণ্ডে প্রথম শিকলি | 
দে গাছি সহিতে নারে সবার আম্মগুল | , রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি । 
ফল ফুলে ভাঙ্গে কত শাল তাল ভাল ॥ | অনায়াসে মুক্তি হবে মুখে বল হরি ॥ 

আমি গিগ্লা জেনে আপি কোগীকার বীর | 
তথ্য না জামিয়া কেন-হইলা অস্থির ॥ 
স্ঞগীব বলিল দেখি তপস্বী উভয়। 
কিন্ত ধনুর্নাণ ধারে মত লাগে ভয় ॥ 
হইবে তপঙ্গীবেশ রাজার কুমার | 

চা 

৬ 

পেপে পা সী িশাদিশাশীশীপিসসীসপস্পিসপসসস 

বনজন্ত'যত ছিল পর্বত শিখরে, । ূ 25 

সিংহ ব্যাত্র মহ পলাঁয় উচ্চৈঃস্বরে ॥ স্থ্রীবের সহিত ভ্রীরামের মিত্রত! বদ্ধন &' 

হনুমান বলে রাজা না হও চিস্তত | রি স্থগ্রাবের প্রাপ্ত সীতারু ভূষণ, »* 
চি. পু 

ঁ রী | | 

[না দেখিয়া বাঁলিচর হইল! কেন ভীত ॥ রামকে প্রতাপণি। 

| বানর চঞ্চল জীতি লোক উপহাসে। | মুমিবেশ হনুমান দেখে ছুই জন 
চঞ্চল হইলে রাজা লৌকে আরো দোষে ॥ তপস্থীর বেশ ধরি করে 'দম্ভাষণ ॥ 
চত চা ট ক রা রাতে 

এ 



| ভি বাঁমায় [ 

হুনূস। ন বলে প্র যে দেখি আঁকার । 
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার ॥ 
চন্দ্র সূর্ধ্য জিশি রূপ ভ্রম ভূমিতলে । , , 
গগণ্মগ্ডল ছাড়ি,রেন বনস্থলে ॥ 
কোথ। ঘর কি কারণে হেখা আগমন । 
বিশেনিয়। কহ-্প্রভু সব বিবরণ ॥ 
স্বও্রীব বানর র।জ1 লোকে খ্যাতিমান 
তাহার সচীব আমি নাম হনুমান ॥ 
তোঁম। সহ মিন্রতা করিতে অভিলাষ) * 
পাঠাইল ্থগ্রীব আমারে তৰ পাশ ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ বচন ।' 

স্বগ্ীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ ॥ 
এতেক কহেন যদি কমললেচিন | 
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ ॥ 
মহারাজ দশরথ পুথিবী-ভূঘণ। 
আমরা তাহার পুক্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
আইলাম পিতৃত্য পালিতে কানন । 
শূন্য ঘরে সীতা পেয়ে হরিল রাবণ ॥ * 
কোন সিদ্ধপুক্ণষে কহিল উপদেশ । 
“তীর হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ ॥ 
ভ্রমিতেছি আমবাা স্থগ্রীনের উদ্দেশে | 
দে(হারে লইয়া চলগ্হও্রীবের পাশে ॥ 
হনুমান বলেন উভন্ন দরশনে । 
পরস্পর তুষ্ট হুথে উভয়ের মনে ॥ 
শ্বপ্লীবের, রাজ নাহি নাহি তার নারী। « 
'বালি রাজ হরিল করিল দেশান্তরা ॥ 

স্বীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার । 
স্বগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার ॥ 

হার ইয়া রাজ্য ভ্রমে স্তঞ্জীব কাননে । 
রাজ্যস্থখ পাবে সে তোমার'দনশনে ॥ 

শ্রীরাম বলেন কপি করহ গমন | 
স্ুঙীবের সহ মোর করাহ মিলন 1. : 

অনিয়। রাঁমের বাঁক্য যাঁন হনূষ|ন | 
কহেন নকল স্থগ্রীবের বিদ্যমান ॥ 
ধাধ্যমুক পর্বতে উঠিয়া সেইক্ষণে | 
হনুমান কহেন স্থত্রীব রাজা শুনে ॥ 

র্ 
রি 

চি 

রঃ নে 

সরি এ পাপা শপ 

নছাড়হ বানর টা কুৎসিত আকার্:।" 
ধরহ মনুষ্যরূপ দেখিতে স্ুমার 

' পাগ্ঠঅধধ্য লইয়া করহ শিক্টা্গর | 
আইলেন রাম দশরথের কুমার" ॥ 
তাহারে সহাঁয় যদি কর মহারাজ। 
ইহ প্বরকালে তব সিদ্ধ হবে কাজ ॥ 
র।মের অনুজ সে লক্ষণ স্থলক্ষন । 
সরর্ণ কুবর্ণ মানি কন্পি নিরীক্ষণ ॥ 
রামের রমণী সীতা হ্দি রর্বণ। 

| সেই হেতু তোমাকে তাহার প্রয়োজন ॥ 
সগ্ীব তোমাকে আজি অনুকূল বিধি । 
কোথা ৈতে,.মিলাইলা রাম গুণনিধি ॥ 
এত দিনে তোমার দুঃখের বিমোচন | 
তোমারে সহায় রামরূপী জনার্দন ॥ 
ধাঁর তত্ত্ব চারি বেদে না হয় কিঞি। 
বিরিঞ্ি বাঞ্কিত যাঁতে শঙ্কর বাঞ্ছিত ॥ 

যোগে বাগে যোগীগণ ন। পায় ধাহাঁরে । 
সেই দাম পমানাথ উপ্স্থিত দ্বারে ॥ 
শুনিয়। হ্ৃআ্রীব রাজা আপন পাসরে । 
ফল পুষ্পু লয়ে গেল শ্রীরাম 'গোচরে ॥ 
বড় ভাগ্য স্থঞ্জীবের, বিধির লিখন । 
শুভক্ষণে করিল গ্রীরাম দরশন ॥ 
পাঁদ্য অধ্য দিয়া ীরামের পুজা করে । 

প্রেমানন্দে স্ুশ্ীবের নেত্রে নীর ঝরে ॥ 
কৃতাঞ্জলি হইয়! কহিল কপিরাজ। 
হইয়ছি জ্বার্গরাম তোমার্ যে কাষ ॥ 
কহিলেন সকল আমারে হনুমান | 

সীভার উদ্ধার হেতু আইলে, এ স্থান: ॥ 
মিত্রতা-করিবে রাম পশুর লহিত । 
এ হনুখানের বাক্যে না হয় প্রতীত ॥ 
পশু প্রতি যদি রাঁম হয় অনুগ্রহ । 
মিত্র বাল রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ ॥ 
দাস যোগ্য নহি আমি.জাতিতে বানর ।-. 
করুণা প্রকাশ রাম করণলাস্মাগর ॥ 

পাষাণের উপরে অপ্িয়্া নিজ পদ । 
| অনায়াসে দিলা-কারে অগৃষ্যের পদ ॥ 

৮ 



কিধিক্যাকাঙ্ড। 
০০ ্াবি্ছস সিপিবি এ ১ সানা লা পিপি পিস পা পরা টপস সি সি পি পি রসি শি 

,চণ্ডালেরে সথ্যভাবে করিলে উদ্ধার । 
, নীচের নিন্তার হেতু তব অবতার ॥ 
দয়াল শ্রীরামচন্দ্র কমললোচন | 
বানরের হাতে হাত দেন নারায়ণ ॥ 

পুপ্ভ পুঞ্জ পর্ব পুণ্য স্থগ্রীবের ছিল। 
বিরিঞ্চি বাঁঞ্কিত পদ প্রত্যক্ষ পাইল ॥, 

. পরম দয়ালু রাম গুণের নাহি সন্ধি | 
ধার গুণে বনের বানরু হয় বন্দী ॥ 
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ । 
দিলেন দক্ষিণ হাঁত শ্রীরাম সহর্ধ ॥ 

সমুনিবেশ ছাড়ি হ'য়ে কপি হনুমান | 
কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর ছুইখান ॥ 
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি ভ্বলে। 
অগ্নি সাক্ষী করি দেৌহে মিত্র মিত্র বলে॥ 
পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী । 
অগ্নি সাক্ষী এই সত্য হইল (ৌঁহারি ॥ 
বিধির নির্বন্ধ কেব! করিবে খণ্ডন । 
বানরের সঙ্গে সত্ত্যে বদ্ধ নারায়ণ ॥' * 

' সবা হৈভে স্ুত্রীবের অধিক কপাঁল। 
মিতালি করেন রাম পরম দয়াল ॥ 

“উভয়ে কহেন কথা শুনেন উয়। 
উভয়ে উভয় প্রতি প্রীতি অতিশয় ॥ . 

উন্ভয়ের ধরিত্রত। যে শুনে কিন্ব। কয়। 
স্থগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয় ॥ 
সাব বলেন রাম কহি অবশেষ । 
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ ॥* 

"আমর! বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ববতে | 
দেখিলাম এক বন্যা রাবণের রথে ॥ & 
হাত প1 আছাঁড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি. । 
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধ! ভূজঙ্গিনী ॥ * 
গলার উন্তুরীয় গাঁয়ের আভরণ । 
রথ হতে পড়িল যেমন তারাগণ ॥ ' 
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার শ্ন্দরী | 

. “্যত্ব করি 'রাখিয়দধি ভূষণ উত্তরি ॥, 
যদি আজ্ঞা হয় তব আনি তা! এখন । 

র্ নয় চিন মিত্ত সীতার ভূষণ ॥ 

ক & 

শ্রীরাম ধলেন ধিত্র কর সে বিধান । 
দেখ।ও সীতার চিহ্ত রাখ মম গ্রাণ ॥ 
'আভরণ আনেন স্থত্রীব সেই স্থলে"। 
দেখিয়! রামের শোকদসাথরু উলে ॥ . 
অবশ হইয়া রাম পড়য়ে ভূতলে। 
শরীর ভাসিল তার নয়নের জলে ॥ 

বিলাপ করেন ৫কাঁথা রহিলে স্থন্দরী | 
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী ॥ 
জানাইুতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে । 

১৫৩৪ 
সি 

কোনদিকে গেলে প্রিয়ে জানিব কিমতে ॥ 
কহ কহ স্থগ্রীব আমার তুমি সখা । 
পুনঃ কি পাইব আমি জানকীর দেখা ॥ 
জানকীর রূপ মনে হইলে উদযু। 
জ্ঞীনহত হই দেখি বিশ্ব তমোময় ॥ 
স্থির নছে মন দছে দিবস রজনী । 
কোথা গেলে পাইব সে. স্থধাংশুবদনী ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে রাবণ বৈনে যথা । 
ঘু্পইব সর্বত্র রাক্ষল জাতি কথা ॥ 
ত্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা । 
মারিব রাক্ষপগণে রক্ষা. করে কেট! ॥, 
লক্ষণ উদেষাগ কর আন ধন্তুর্বাণ। 
অরিবধ করি করি, শোকাগি নির্বাণ ॥ 

 সুপ্রীব বিবিধরূপে রামকে বুঝান্ | 
কৃত্তিবাঁস রচে গীত অদ্ভুত নির্মাণ ॥ 
রাঁম নাম জপ ভাই অন্য কর্দ পিছে। 
সর্বব ধর্্া কর্ম রাম নাম বিনা মিছে, 
মৃত্যুকালে যদি নর.রাম বলি ডাকে । 
বিমানে চড়িয়া.যাঁয় সেই দেবলোকে ॥ 
শ্রীর(মের মহিমার কি দিব তুলন1। 
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতমললনা ॥ 
পাপীজন হয়খমুক্ত' বাল্ীকির গুণে। * 
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥ 
রামনাঁম লইতে ন। কর ভাই, হেলা |, 
ভবসিম্ধু তরিবাঁরে রাম নাম ভেল। ॥ 
অনাখের নাথ রম প্রকাশিতে লীলা । 

বনে বানর বন্ধি জলে ভাসে শীল! ॥ 



ন্ 

ক্লামজন্ম পুরে বষ্টি লহ বসর 
' অনাগত পুরাঁণ রচিল মুপ্রিবর 1. 
বার্মীফি বন্দিঘ! কৃতিবাঁপ বিচক্ষণ | 
শভক্ষণে বির চিল, ভাঁষা রামায়ণ ॥ 
রাঁম নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি। 
ভবসিদ্ধু তরিবারে রাম-পদ তরী ॥ 

আনি 

গুশ্সীবের সীতা উত্তীরাধীকার। 

স্বত্রীব বলেন সখে না জান বিশো॥ 
কি জানি কেমন বীর গেন্নম কোন দেশ ॥. 
যথায় যাঁউক তাঁর নাহিক এড়নি। 
বানর লইয। তার বধিব পরাণ ॥ 
সন্বর সম্বর্ মিত্র মনে দেহ ক্ষমা | 
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তমা ॥ 
যথ। তথা যাউক সে পাঁপিষ্ঠ রাবণ । 
সবংশে মান্িব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥ 
বিলাপ সম্বর রাম শোকে বাড়ে শোক । 
শোকেতে কাতর নাহি হ্য বিজ্ঞবলোকণ। 
রাজ্য হারা ইলাম হারাইলাম নারী । 
পশু, আনি তথাপি 2 সন নাহ্ করি ॥ 

“হৃনি রাম হুইয়াছ ভুবন্-পুজিত । 
ভা লাগি কর খেদ অতি অনু্চঠত ॥ 
মিথ্যা! ন! বলিব মিত্র অগ্নি সাক্ষী করি। 
উদ্ধার করিব আমি' তোমার জন্দরী ॥ 
অশেষ প্রকারে রাজা জন্মায় গবোধ | « 
তথাপি বিষঘ শৌঁক নাহি হয রোধ । 
এতৈক বলিল যদি স্থত্রীব ভূপতি । 
প্রত্যুন্তর করেন আপনি রঘ্ুপতি ॥ 
জ্ঞাতি গোত্র পুত্র মিত্র শোঁক পায় লোক 
“স সবার হইতে অধিক ভার্যাশোঁক ॥ 
সলাদ্দর্রে গৃহীর ম্থখ কলত্রে সংার | 
শ্ললত্র হইতে হষ পুক্র পরিবার ॥ 
দীন করে পুক্র বংশের উদ্ধার |" 

।» দা পারজ্রিক এহিক,নিস্তার ॥ 
সন্যে পকাকে মিত্র ঘুঝাও আমার" 
থান কলর শোক পসরা নাযায় 7 

সাগাঁয়ণ। 

ঘুহ্ীব বলেন দাম কি কহিতে পারি। 
করিব আঁজ্ঞার ধত আমি আজ্ঞাকোরী ॥ 
করিব তোমার কার্য আমি ষখা। জান । 
কৃত্তিবাঁসরচে গীত অস্ত সমান ॥ 

ওপরই পনি 

ধালিকে মাবিধ়া মুগ্রীবকে রান দানে 
শ্ীরামের অঙ্গীকার । 

' রীরাম বলেন মিত্র বিনা গঁয়োজন। 
হেনকালে হেন কথা কহে কোনজন ॥ 
আপনি দেখিলে মিত্র আমার যে র্লেশ। 
অবশ্ট করিবে তুমি নীতার উদ্দেশ ॥ 
আঁমাঁতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন । 
অকপটে সেই কর্ন করিব সাধন ॥ 
স্থত্্রীব বলেন স্থির কর তুমি মন। 
সম্প্রতি করিব কিছু আত্ম নিবেদন ॥ 
বসিতে আমন রাজন দেখে চাঁরিভিতে । 
আদিলেন*শাল বৃক্ষ ফলের সহিতে ॥ 
তদুপরি আনন্দে বসেন ছুই জন । 
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষণ || 
স্ুঙীব বলেন বালি বিক্রমে প্রধান। 
রূজ্য জায়। হারয়া করিল অপমান ॥ 

॥ এ পব্বতে থাকি রাম না দেখি উপায় । 
অনুকূল হ'য়ে বিধি তোঁমারে মিলায় ॥ 
আশ্বাস করেন হুত্রীবেরে রঘুবর | 
বালিকে মারিয়! তব ঘুচাইব ডর | 

ম্ম ভুর্য্যা তব রাজ্য যেই জন হরে। 
লগ্ঘে তাহারে পাঠাব ষমঘরে ॥। 

উভয়ুত্রাতার কেন হইল বিধাদ। 
বিশেষ শুনিতে চাহি কার অপরাধ ॥ 
শুগ্ীব বলেন আমি বিবাদ না জানি । 
বিশেষ করিয়া কহি শুন রঘুমণি ॥ 
ছিলেন অক্ষ নাঁমে রীজা মহামতি । 
আমরা উভয় ভ্রাতা তীহার সম্ততি ॥ 
কিছুকাল গে পিত! পাইলেন স্বর্গ । 
রাজ্য দিতে উত্তাল পাত্রবর্গ ্ 



রি টং 
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শশা সপ 
। ধর্দে কর্থে সঙ! রত সমরে তৎপর ॥ 

মন্ত্রীগ্ণ ভাহারে দিলেন রাজ্যভার।' 
পরে বালি দিল মোরে রাজ্য অধিকার ॥ 
পরস্পর পরম সৌহৃছ্ে করি বাম । 
না জানি ঘিরোধ সদ! হাস্য পরিহাস, 
বিধিক্ন নিবন্ধ কভু ন। হয় খণ্ডন 
বিবাদের কথা শুন কমললোচন ॥ 
প্রী'তক্ধপে ছুয়ে করিলাম রাজ্যভোগ। 
হেনকানে করিলেন বিধাতা ছুর্যোগ ॥ 

-» মায়াবী ছুন্দুডি নামে ছুই সহোদর । 
পাইয়া ব্রদ্ধার বর দানব ছুদ্ধুর 1 
দুই তাই মায়ায় মহিষরূপ ধরে। 
মায়াবী নিশিতে আসে জিনিতে তাহারে ॥ 
যুঝিবারে যাঁষ বালি সবর নিষেধে। 

' পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই অনুরোধে ॥ 
পলাইল দানব দেখিয়] ছুইজনে । 
আমর! ভ্রমণ করি তার অন্বেষণে ॥* , 
চন্দ্র আলে। করিষাছে যাই দেখাদেখি |. 
স্থড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী ॥ 

॥ বুলি বলে ভাই থাক গুড়গের দ্বারে। 
যাব দানব মারি নারি আসি কিরে ॥, 
আমি কহিলাম দৈত্য হৈল নিরুদ্দেশ । 
ংশয়,স্বনেতে তুমি ন। কর প্রবেশ ॥ 

পায়ে পড়ি ধলিলাম তরু নাহি মানে । * 
স্ড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে,॥ 

' বারে বারে নিষেধিলাম না শুনে উত্তর, 
প্রবেশ করিল. গিয়। পাতাল ভিতর ॥&. 
দৈত্য অন্বেষণে ভ্রমে মে এক বৎসুর। 
'লাক্ষাও্ হইলে পরে বাধিল সমর ॥ 
মহাবীর দানব মে করিল আঘাত । 
আমি ভাবি বালি রাজা হইল নিপাত ॥ 
বালিকে ম্যরিয়া ছেত্য পাছে শোরে মারে 

২ দিলা পার এক হুড়লের, দ্বারে ॥ 
সম্বৎসনর মা বেরিয়া, হইল, লংশয় 1... 
সবে বরোলিরএর, মু নিপুন, 

এ 

থ 

কান্দিলাঁম ভ্রাতৃশোকে পনি বিস্তর | 
কোথা গ্লেল বালি রাজা জ্যেষ্ঠ সহোদর 8. 
অন্তঃক্তিয়া করিলাম তাহার বিধানে | ্ 
আর্মীরে করিল রাজ] স্ব পান্রগণে ॥ 
তার পর দৈত্যে মারি ঘরে আইল বালি । 
মোরে রাজ। দেখিয়া করিল গ্রালাগালি ॥ 
পাত্র মিত্র বন্ধুণণে ডাকে লবাকারে । 
সবার সম্মুখে গালি দিলেন আমারে ॥ 
দাঁনব মারিতেষ্আমি'গেলাম পাতালে । 
রাখিয়। পুড়ঙ্গ দ্বারে সুত্রীব চগালে ॥ 
সুতীব পাথর দিয়া তার ছার রৌধে। 
রাজ্য মহাদেবী হরে শৃঙ্গারের সাধে ॥ 
ছত্রদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেবী। 
হেন পাঁতকীর ভার ধরিল পৃর্িবা ॥ , পু 
বৎসরেক দৈত্য মারি দেশে *- বারে । 
স্থগ্রীব বলিষ! ডাকি হুড়ঙ্গের ছারে ॥ 
বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর । 
পদাঘাতে ঘুচ।ইনু সুড়ঙ্গ পাথর ॥ 
সহোধর ভাই হ'য়ে করিল অুস্যায | 
মাথা কাটি ইহার তবেত দুঃখ যায় ॥ 
দুর হরে অধন্মিষ্ঠ দুষ্ট ছুরাচার | 
এ জাবনে তোর যুখ না দোখব আর ॥ 
পায়ে গড়ি করিলাম বু স্তরতিবাদ । 

সেবক হইয়। থাকি ক্ষম অপরাধ ॥ 
আমার না ছিল ইচ্ছা,হই আমি রাজা! । 
ন্ত্রীগণ করিলেক পালিবারে প্রজ! | « 
বহু শুব করিলাম না শুনে বচন. * 
বলিল আমারু লাখি বহু পাত্রগণ ॥ 
প|যে পড়ি যত খল বালি নাহি শুনে । 

*। ক্রোধে বলে যারে ভুষ্ট যেখানে সেখানে ॥ 
বারে বারে বলি*তবু ন) শুনিস কথ| , 
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আষ তোরশ্মাথা ॥. 
দেখিয়। বালির কোপ তাঁত হয়ে, মনে। 
পলাইয়! আইলাম এই ঘপমান্কে॥ + 
এই.অপরাধে রাম আমি অপরাধী । 
বমে ঝছে কিরি দুঃখে আমি তবধি । 
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বলিল স্ুত্রীব পুবব বিবাক্চ কথন। 
. এক চিত্তে শুনিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র পড়েছ সঙ্কটে । 
কেমন সাহসে থাঁক দেশের নিকটে ॥ * 
সুতরীৰ কহেন, কথা শ্রীরাধের পাশ । 
খম্যমুখ পব্বতের শুন ইতিহাস ॥ 
মায়াবীর কনিষ্ঠ. ছুন্দুভি সবে মহ্ষি। 
অগ্রাজের বার্তা শুনি ক্রুদ্ধ অহনিশ ॥ 
বিক্রমে মহিষান্ুর কারে নাই গনে। 
সমুদ্রে হাকাঁরে গিয়। যুঝিবার মনে ॥ 
সমুদ্র বলিল মম যুদ্ধ না আইছে । 
যাহ হিমালয় চলে রণের উদ্দেশে ॥ 

. হিমালয় পব্বত শঙ্করের শ্বশুর । 
তীর ঠাই গেলে তব দর্প হবে চুর ॥ 
ধনুকের গুণেতে যেমন বাণ ছোটে । 
চক্ষুর নিমিষে গেল পবৰ্ত নিকটে ॥ 
শৃঙ্গাবাতে পবর্বতেরে করে খান খান। 
চিন্তিত হইয়! গিরি করে অনুমান ॥ 
পবর্বত জান্লি তবে চিত্তিয়া সংসার । 
যাহাতে মহিষান্নর হইবে সংহার ॥ 
সলিল মহিষা হুরু তুমি মহাবলী। 
কিক্িদ্ধ্যায় যাহ তুমি যথ! আছে বাপি ॥ 
বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ। 
বালির মধুর বনে করহ্ প্রবেশ ॥ 
রাজভোগ মধুবন রাজার ভাগার। 

বন ভাঙ্গি' মধু খাইয়া করহ সংহার ॥ 
বা।ল রাজা না সহিবে মধু অপচয় । 
প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি মহাশয় ॥ 
তোর জ্যেষ্ঠ মায়াবা ছিল যে মহাবলী। 
তাহারে মাঁরিল সে বানরর[(জ1.বালি.॥, 
শুনিয়! জ্যেষ্ঠের কথা কুপ্িত অন্তরে । 
তখান চলিল বালি ভূপাতর ঘরে ॥ 
শৃগা্াতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড । 

-খু'পিত হইল বাঁলি সংগ্রামে প্রচণ্ড ॥ 
বার্ধড়া পরে বার কাকাঁলি বেড়িয়া।, 
দিডণ ই7ন্দ্রর মালা পবিল তুলিয়া ॥ 

রামারণ 
পট পি শক ওসি পি অতি শি এস পি যাহারা কসম পি এ 

্রীগণ বেচিত বালি আইল নির্ভয়। 
তারাঁগণ মধ্যে যেন চক্রের উদয় ॥ 

" ক্ুধষিল মহিযাস্থর আরক্তলোচন । 

ও সত্রীগণ সম্মুখে করে তর্জন গর্জন ॥ 
মধুগানে'ম্ত তুমি ঘুর্ণিত লোচন। 
মন্ভজন মারি নাহি মোর প্রয়োজন ॥ 
প্রাণদান দিন তোরে আজিকার তরে। 
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া কৌতুক শূঙ্গারে ॥ 
স্থখে রাত্রি বঞ্চ শিয়া প্রত্যু বেহানে। 
বল বুদ্ধি চূর্ণ করি বধিব পরাণে ॥ 
সত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অস্তঃপুর 
বীরদাপ করি বলে শুনরে অস্থর ॥ 
রণে গ্রবেশিলে বুঝি রণের পরীক্ষ! 
পড়িল বালির হাতে তোর নাই রক্ষা ॥ 
ূ যমরাজ যদি ধরে আছে প্রতিকার । 

(বালির স্থানেতে কার নাহিক নিস্তার ॥ 

স্বর্গ মর্ত্য পাঁতালে যতেক বীরগণ । 
র আইলে'আমার যুদ্ধে অবশ্ঠ মরণ ॥ 
৷ কপটে বাঁচিতে চাহ কালিকার তরে । 
ূ সে কথা থাকুক আজি যাও ফমঘরে ॥ 

। কুবদ্ধি পাইল তোরে মোর সঙ্গে রণ। 
| তোর দোষ নাই তো ললাটে লিখন ॥ 
। পলাইয়া ঘারে ছুই লইয়া পরাণ। 
আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান ॥ 

() কে পেতে মহ্ষাশ্রর কাপে খর ন্গ | 

৷ পুনশ্চ রলিছে তারে বালি ৰপীশ্বর ॥ 
র আগে মোরে হীন তোর বুঝিব বিক্রম | 
( তোন: ঘা সহিয়! তোরে দেখাইব যম ॥ 
। যত তোর শক্তি থাকে তত শক্তি হান । 
: এক দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ ॥ 
ৰ রুধিয়! ছুন্দুতি দৈত্য ছুই শৃঙ্গ মারে। 
। খান খান করিয়া বালি অঙ্গ চিরে ॥ 

সর্ববাঙ্গ বিদীর্ণ বালি তবু নাই হটে।: 
অশোক কিংশুক যেন বস্ত্তেতে ফুটে ॥ 
দৈত্যের বিক্রম দেখি বালিরাজ। হাসে । 
গাইল কি্বিদ্ধ্যাকীণ কবি কৃত্তিবাসে ॥ 
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বাশির সহ যুদ্ধে জগ্রীবের 
পরাভব | 

শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম 
এমন ভবন. না হয় গমন যে লয় রামের নাম 

গত তানন, দুক্কত দমন, 
" আতিস্ুখ রামায়ণ । , 

শ্রবণ মনন, , করে যেই জন, 
তারে তুষ্ট'নারায়শ ॥ 

মহিষ বালির সঙ্গে যুঝে চমৎকার । 
পাদপ পাথরে বালি করে মহামার ॥ 
মারে গাছ পাথর সে মহিষ উপর । 
পরাভব নহে দৈত্য যুন্ধে নিরন্তর ॥ 
ছুই শৃঙ্গ নত করি বািরে বধিতে । 
বালির সম্মুখে দৈত্য গেল আঁচম্বিতে ॥ 
ছুই শূর্ণ বালি তার ধরিলেক রোষে। 
শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে ॥ 
ছুই শৃঙ্গ ধরি তার ঘুন দেয় পাক। 
ঘন পাকে ফেরে য়েন কুমারের চারু ॥ 
পাথর উপরে তারে মারিল আছাড়। . 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হেল হাড় ॥ 
পড়িল মহিাস্রর হয়ে,অচেতন । 
পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন ॥ 
চতুদ্দিকে ছড়াইয়। রক্ত পড়ে আোতে। 
মতঙ্গ মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে ॥ 
মুনি বলে কোন বেটা করিল এমন | 
গায়ে রক্ত দেয় সে যে পাপিষ্ট কেমন ॥ 
রক্ত পাখাঁলিয় করিলেন আচমন । 
পবিত্র হইল মুনি ম্মরি নারায়ণ ॥ 
মহাক্ষোধ করি মুনি জল নিল হাতে 
অভিশাপ দিল তারে হইয়া কুপিতে ॥ 
মুনি ঝুলে হেন.কন্ম করিল যে জন। 
এ পর্বতে আইন্লে তার অবশ্য মরণ ॥ 
পরস্পর শুনে বালি শাপ বাক্য তার। 
দূর হৈতে*মুনি পদে:করে-নমস্কার ॥ 
দূরে থাকি মুনি" স্থানে যাচে পরীহার। 
সঙ্কট সাগারে প্রভু করহ নিস্তার | 

ঞ্ 

স্পা 

মতঙ্গ বলেশ মম শাপ অখশুন । 
এ পর্বতে কু তুমি না কর গমন ॥ . 
সেই শাপে বালি না আইসে খধ্যমুকে | 
দেশ দেশাম্তরে থাকি শুনি লোকমুখে ॥ 
খষ্যমুকে আইলে সে হারাবে পরাণ । 
বাঁলিকে মুনির শাপ তেই মম ত্রাণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন মিত্র কহিলে সকল । 
বালিকে মারিয়া রুরি তোমাকে প্রবল ॥ 
স্শ্রীব বলেন বালি-বিক্রম সাগর । 
বালির বিক্রয় কথা শুন রঘুৰর ॥ 
যখন রজনী যয়ি অরুণ উদয় । 
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥ 
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্বত শিখর । 
ছুই হাতে লোফে তাহা বাপি কগীশ্বর,॥ 
উপাঁড়িয়। পর্বত আকাশোপরে ফেলে। 
আপনারে পরাক্ষিতে নিত্য লোফে বলে ॥ 
সগ্ুদ্বীপ পুথিবী মে নিমিষে বেড়ায় । 
রি কব পবন তার সঙ্গে না গোড়ায় ॥ 

বালকে মারিতে যদি না পার একবাণে। 
তবে বালিরাজ। মোরে বধিবে পরাণে ॥ 
মহাবীর বালিরাজা এ তিন্ ভুবনে | 
পর[ভব পায় সর্ব বার ভার রণে॥ 
স্গ্রাবের কথ। শুনি বলেন লম্মমণ। 
কোন কন্মে তোমার প্রতীতি হয় মন ॥ 
দেব দৈত্য গন্ধর্ব কোথায় হেন বীর। 
শ্রীরামের এক বাঁণে কে রহিবেস্থির ॥' , 

| হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত+ 
(কি কণ্ম করিলে সুমি হও হরযিত ॥ 
সু্তীব বলেন দেখ দুন্দুভি পাঁজর । 
পাঁয়ে করি ফেলাইল বলি কগীশ্বর ॥ 
নেত্রণীরে স্ৃগীবের তিতিল বদন ৷, 
আশ্বাসিয়। তৃষিলেন শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
স্ুপ্রীবের প্রত্যয় নিমিত্ত রঘুবর | 
পদাঘাতে ফেলিলেন দুন্বরভি পাঁজর ॥ - 
ফেলিয়। ছিলেন বালি একটি যোজন । 
খেলেন যোজন শত ক্মাশলোচন ॥ 
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সুঞীব বলিল শুন রাম রঘুরর | 
ঘখন ফেলিয়াছিল বালি সে পাজর্ু ॥ 
রক্ত চম্ব্নে ছিল ভারি তুলিতে ছুক্ষর | 
এখন হয়েছে শুক্ষ নহে তত ভর ॥ " * 

ইহাতে কেমনে রাম কি অনুমান । 
ব|পিরাজ। হইতে বে জমি বলবান ॥ 
শুন প্রভু রঘুনাথ আমার বচন। 
বালির বিক্রম শুন করি ধ্নিবেদন ॥ 

দিখ্বিজয় করিতে চলিল দশানন । 

ব|লির সহিত যুদ্ধ হইল ঘটনু ॥ 
সন্ধ্য| করে বালিরাজ। সাগরের জলে । 
হেনকালে দশানন চৌদিকে নেহালে ॥ 
তপ করে বালিরাজ। মুদিত শয়ন । 
পন্চাতে ধরিতে যায় রাজা দশ(নন ॥ 
যুদ্ধ নাহি করে বালি তপ নাহি ত্যজে। 
পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড় ইল লেজে ॥ 
লাঙ্গুলে বাদ্ধিয়। ফেলে সাগরের জলে । 
একবার ডুবাইয়। আরবার তোলে ॥ ০ 
এইরূপে তপু করে চারি পারাবারে । 
জল খাইয়। রাবণ ঝচিতে ন। পারে ॥ 

' চাঁরি সাগরেতে, করি সন্ধ্যা সমাপন । 
উঠিলেন বালি লেজে বান্ধা দশানন ॥ 
রঙ্গনী হইল বাপি চলি গেল ঘর। 
কাতরে রাবণ বলে ক্ষম কপীশ্বর ॥ 

বহু স্তবে ক্ষমে বালি,ত।র অপরাধ । 
রাধিণ হ্ই্ল ঘুগ্ত পরম আহনাদ ॥ 
এক "যুক্তি শুন প্রভূ কমগকেণ৮ন । 
বালি সঙ্গে মিলন করহ এই ক্ষণ ॥ 
মিপন হইলে রাম দুই সহোদরে | 
দেহে মিলি মারি গিয়া রাগ লুঙ্কেশ্বরে ॥ 
ভ্রাতা ছুই জনে যদি করহ.মিলন | 
কোন ছার গণি তবে রাজা দশানন ॥ 
পৃথিব;র মধ্যে কেবা৷ বালিরাজে আটে ॥ 

''সাবণে আনিবে বালি ধরে তার জ্তট ॥ 
এতেক বলিল যাদ শ্ুগ্রীব তখন । 
শুনিয়। শ্ীরামচজ .কহেন বচন ॥ 

রে 

এ 

স্পা সপ শপ 

রামায়ণ। 
সনে 

শম্পি পসপস্স্খিল আপ পিসি সা উপ তত সপ ২৯ লি পলা সিন সা সপ সপ এস, শস্্ পি? আপি আল পপ ৯ পরী ০৯ সস শি শি শসা স্তন 

| .করিয়।ছি প্রতিজ্ঞ। যে অগ্নি সাক্ষী করি। 
বাঁলি বধি তোমারে করিব অধিকারী ॥ 
আমার'বচন কত না হয় খণ্ডন 

পিতৃবাক্যক্রমে কেন আইলাম 'বন ॥' 
এতেক বাঁলল রাম কমললোচন । 

স্থঞীবেরে ডাক দিয়া বলেন লক্ষ্মণ ॥ 
সাত তাল গাছ আছে একই সোসর। 
প্রত্যয়েতে তোমার বিদ্ধেন রঘুবর ॥ 
হঞ্জাব বলেন তবে শুন নরবর। 
নখের চাপনে'বিন্ধে তাহ। কগীশ্বর ॥ 

। সাত তাঁল গাছ যদি বিদ্ধে এক শরে। 

তবে সে ঝলিকে তূমি জিনিবে সমরে ॥ 

হ[সেন জ্রীরধুশাথ আলো দশদিকে 

তাঁলগাঁছ বিহ্ধি মাত্র কোন কায লাগে ॥ 

চিত্র |বচিত্র বাঁণ কনক রচিত ।' 

 তুণ হৈতে লইলেন শ্রীরাম ত্বরিত ॥ 
ূ ছি করি নিল দক্ষিণ হস্তেতে 
 ছটিন রঃমের বাণ সে.সাতি তালেতে 

: সন্ট তাল ভেদ করি বাণ হৈল পার। 
| ধম্যমুক পব্বত বিদ্ধিযা আগুসার ॥ 
। এক বাণে শৈল বিন্ধে সপ্তগাছ তাল । 
ৰ বঙ্জাঘাত শব্দে বাণস্দান্ধায় পাতাল ॥ 
| 

চপ 

ৃ 

সপ 

৪ 

চিজ বজহস মুঙিমান আদিনার কালে। 
পুনর্বার বাণ আইল আীরমের কোলে ॥ 
নিজ মু্তি ধর বাণ ভূখ মধ্যে ঢোকে । 
রামের ঘিক্রুমে সবে হত দিল নাকে ॥ 

মকল বানর নিল রামের পদধুলি | 
| তুমি4নণার মারিবারে শত শত্ বালি ॥ 
| স্ুপ্ীব বলেন তব বিক্রমেতে জানি । 
বৈকুণ্ 'ছাড়িয়। প্রভু এসেছ আপনি ॥ 
তোম। হেন মিত্র মোরে দিলেন ব্ধাত 
হোনার প্রতাঁপে পাব বাজদগুছাতি। ॥ 

শ্রীরাম বলেন কি বিলম্বে প্রয়োজন । 
বালির সহিত ঝাঁট করাহ,দর্শন"॥ '' 
দেখিলে শক্রকে মারি ঘুচাইব ডর । 
স্বখে রাজ্য করিবে তৌমর! মিএবর ॥ 
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সৃগ্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস বচন । 
সাতজন কিক্বিন্ধ্যায় করেন গমন ॥ 
রাজদ্বার নিকট চলেন রাম ধীরে ।- 
রূক্ষ আড়ে 'ল্ুকাইয়! খাকি ছুই বীরে ॥ 
বালি দ্বারে সঞ্জীব ছাড়িবে সিংহনাদ 
তাহাতে অপধশ্য বালি শুনিবে সংবাদ ॥ 

করিবে তোমার সঙ্গে নমর আরব্ধ | 
এক বাণে বাঁলিকে করিব আমি স্তব্ধ ॥. 
বাপি ঘারে ুগ্বীৰ ছাঁড়িল সিংহনাদ। 
ধাহির হইল নাঁলি দেখিতে প্রমাদ ॥ 
বারদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর । 
বি।মে আক্রগ করে সুত্রীর উপর ॥ 
হতে হাতে মাথে মাঁথে বাধিল সমর । 
চুই ভাই মল্লঘুদ্ধ করে বহুতর ॥ 
ম্মণে হেঁটে পড়ে বালি ক্ষণেক উপরে । 
ক্ষিতি টলমল করে উয়ের ভরে ॥ 
দুই সিংহ বুদ্ধে যেন ছাড়ে দিংহনাদ । 
ছুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥ 
দেখেন শ্রীরম বাঁণ করিয়। সন্ধান । 
উভয়ের বেশ ভা বয়স সমান ॥ 
চিনিতে নারেন রাম লুগীব বানরে | 
বালিকে মারিতে পাছে নি মিত্র মরে ॥ 
স্ঙ্গীবেরে মারে বালি বজমম চড়। 
সহিতে না পারিয়া উঠিয। দিল রড় ॥ 
মহাবল বালির।জ। অভুল প্রতাপ । 
তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বপি ॥ 
বড় বড় বীরগণে করে থে সংহার। 
যুন্ধারস্তে স্্মীৰ বানর কোন ছার ॥; 
তখনি সে ক্ুঞ্রীবের বধিত পরাণ। 

সহোদর ভাই বলি দিল গ্রাণদান'॥ 
রৃক্তেশ্রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গ পলায় স্গ্রীব। 
আগে যায় ফিরে চায় প্রায় সে নিজীব ॥ 
ধধ্যযুখে তিষ্টিতে সুত্রীব পলাইল । 
মুনি শাপ বালি মনে করিয়! ফিরিল ॥ 
না পারিয়! স্বুপ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে । 
ঘরে যায় বালি রাজ গর্জিিতে গঞ্জিতে ॥ 

ভাঁল পলাইয়া,গেলি লইয়া জীবন। 
কি জোরে করিন রে আমার সঙ্গে রণ ॥ ' 
ভাল হৈল পলাইল হয় মোর ভ$ই। 
প্রাণেতে মারিব বদি পুনঃ দেখা পাই ॥ 
সিংহাসনে বমি বলি ভাবে মনোছুঃখে। 
শুঞীব জর্জর ঘায়ে রহে ধাম্যমুখে ॥ 
চপিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে | 
আছে হেট মুণ্ডেতে হৃ্রীৰ অপমানে ॥ 
মাথ। তুলি সুতীব রীমেরে নাহি দেখে। 
বহু অনুযোগ কুরে সবার সম্মুখে ॥ 
আজি যদ্দি মরিতাম বালির সংগ্রামে | 
কে করিত রাজাভোগ ক্রি করিত রামে ॥ 
মারিতে নারিবে আগে না বলিলে কেনে । 
বাপি সঙ্গে তবে কেন প্রবেশিব রণে ॥ 
তখনি বলেছি বালি বিষম ছূর্জজয় । 
তাহারে সংহার কর। ক্ষুদ্র কম্ম নয় ॥ 
বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর । 
ঘাঁপকে মারিতে পারে হেন কোন বীর ॥ 
আঁছুক যুদ্ধের কাষ দরখনে জাগে । 
কোন জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে ॥ 
কেন বা গেলাম.পাইলম অপমান |) 
এতক্ষণ থ।কিলে বৃনিত মোর প্রাণ ॥ 

ধাপ্যমুক পর্বত নিকটে ছিল যেই। 
এ সম্কটে রক্ষ। আদি পাইলাম তেই ॥ 

বলিকে মারিবে বণি করিলে আশ্ব।স। 
আামারে দেখলয়া রণে হৈলে এক পাঁশ ॥ 
এখনি মারিবা বাণ হেন মোর মনে। 

কোথ। বাণ কোথ। রাম ভাগ্যে আছি প্রাণে 
আরাম বলেন মি ন। বল বিস্তর | 

উভয়েরে দেখিলাম একই মোসত ॥ 
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান ! 

 মিত্রবধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ । 

| টিহ্ন দিয়া মিত্র যেন রণে গেলে চিনি । 
| বালিফে মারিব রাঙ্গা হইবা আপনি ॥ 

পুনঃ গেলে বখন আসিবে রণে বালি । 
ঘুচাইব তখনি মনের মত কালি ॥ 

সপ পা কস পপ 

পে শা তিশা 2 শি ৮ শী শাশীট টি পটোপ্পেসপিসপপ পাস্পিশশ পা শাশপাস্পি্ী শর শি শশী 

শী সি পাপা পি পে? শী প্পেসপ পপপাস্পিপাসিপপ স্পেস | পীপাাশী তিসিসী? 

পা পপ পপি +পপপশপিশসসি স্পা শি শীট তি পিসি 



১৩০৪ বামা়ুর 1 

বঞ্চিল সুঞজীব রাত্রি রামের 'আশাসে । মিখা না বলিব সত্য না করিব আন। 

রচিল কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃতিবাসে ॥ বালিরাঁজ। নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ ॥ 
* টিন 1 সিংহনাদ ছাড়িল স্বগ্রীব বালি দ্বারে । 

0 বালি বধ। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন মহীধরে ॥ 
চিহ্ন বিনা নাহি চিনা যায় স্বৃত্রীবেরে। 1 গাইয়া রামের বল সুত্রীব প্রবল। 

চিন্বু দিতে শ্রীরাম কহেন লক্ষমণেরে ॥ সিংহনাদে কীপ্াইল ধরা রসাতিল ॥ 
লক্ষণ দিলেন পুষ্গমালা তার গলে । সিংহনাদে রুষিল বানররাজ বালি । 

, করিলেন মাত বীর যাত্রা'শুভকালে ॥ সম্মুখে যাহারে দেখে তারে দেয় গণি ॥ 

রাজালোভে সঞ্জীব মারিতে সহোদরে । : ; মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত আঙ্গরা। 

আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে ॥ | চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়। চক্ষুর ছুই তারা ॥ 

১১১ 

প্রীরাম লক্ষ্মণ যান হাতে ধনুঃশর'। সত্তরি যোজন তনু আড়ে পরিসর | 
তাহার পশ্চ।তে চলে, ইতর বানর ॥ তিন শত যোজন দীঘল কলেবর ॥ 
ঘুগ পক্ষী বন্চর দেখে স্থানে স্থান। বদি বাঞ্ছ। হয়, হয় নকুল প্রমাণ । 

কখন আকশি যোড়া হয় পরিমাণ ॥ 
লাঙ্গল করিতে পারে যোজন পঞ্চাশ । 

উভূ যদি করে তবে পরশে আকাশ ॥ 

লক্ষণ লক্ষ হস্তী দেখে পব্বত প্রমাণ ॥ 
বনের ভিতর দেখে অতি বিলক্ষণ | 
মুনির আশ্রম মাঝে কদলীর বন ॥ পে পাস পপ পা সপ 

প্রীরাম বলেন মিত্র অদ্ভুত কদলী। তার! মহাদেবী তার ত্মতি বুদ্ধি ধরে। 

কাহার স্থজন এই আশ্রম মণ্ডলী ॥  * ; বালিকে বার& করে যাইতে সমরে ॥ 
স্থগ্রীব বলেন 'হেখা ছিল সপ্ুমুনি | কোপ সম্বরহ বণে না কর গমন | 

করিত কঠোর তপ লোকমুখে শুনি॥ আমার বচন শুন জীবন কারণণ। 
তারা দশ হাজারু বৎসর অনাহারে । 1 এক দিন যুদ্ধে যাঁর বৎসর বিশ্রাম । 
করি তপ স্বশরীরে গেল স্বর্গপুরে ॥ (কি স্মটহসে আইল সে ফরিতে সংগ্রাম ॥ 

সকলে বন্দেন গিয়া আশ্রম মণ্ডল । যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়! বেই যুঝিতে হাঁকারে 
যাহারে বন্দিলে হয় সব্বত্র মঙ্গল ॥ হইলে পণ্ডিত লোক অবশ্য বিচারে ॥ 
হ্ত্রীব বলিল রাম হও সাবধান । , 1 আপনা পার ভুমি মত্ত হও কোপে। 
কালিকার মত যেন না হয় বিধান ॥ ভাঁবিতে*তোমার ধর্ম ভয়ে প্রাণ কাপে ॥ 
আঁপন 'শপথে মিত্র আজি হও পার । 
অবশ্য করিব আমি শীতার উদ্ধার ॥ 
আমর বচন মিথ্যা না' ভাবিহ মনে । 

সীত। উদ্ধারিৰ আমি মারির1 রাবণে ॥ 

যুদ্ধে না যাইহ প্রভূ শুন মোর বাণী। 
আগিক্টার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি ॥ 
ৰ কালি গেল তব স্থানে সুগ্রীব হারিয়।। 
কি বলে আইল আলি প্রবল হইয়া ॥ 

প্রীরাম লেন ভুমি ভূষিত মালায় । অবশ্য কাহার ঠাই পাইয়াছে বল। - 
-“বালিকে বধিব আজি বাঁচাঁৰ তোমায় ॥ ; নতুবা আসিবে কেন নিজে সে দূর্বল ॥ 
বলিকে দেখিবা মাত্র চালাইব শুর । - 1 যুদ্ধে না যাইহ ত্মি থাক অন্তঃপুরে | 
পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর । ডাকিছে স্বুগ্রীব ডাকে ডাকুক বাহিয়ে ॥ 
সপ্ত তাল বিদ্ধিলাম আমি যেই বাণে।: | সূর্ধ্যবংশে রাঁজ! ছিল দশরথ নাম । 
সেই বাঁণ ম্মরিয়া নিশ্চিন্ত হও রণে ॥ [ তার পুক্র ছুই ভাই লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥ 



কিিন্ধাকাঁও 

পিডৃসত্য পালিতে হইল বনব|সা। 
বন্ধ পরিধ/ন শিরে জটা! সে সন্্যাসী ॥ 
রাজ্য হারাইয়া! তার ভ্রমে বনে বনে । 
মিলিয়াছে তার! বৃঝি স্থঞ্ীবের সনে ॥ 

রাজ্যভ্রষ্ট সুশ্রী বিবিধ বুদ্ধি ধরে। 
সহায় করিয়া বুঝি আইল রঃমেরে ॥. 
ষগ্ভপি এমত হয় তবে বড় ভার । 
নাহি দেখি অগ্ভ যুদ্ধে মঙ্গল তোমার ॥ 
'ভাঁল মন্দ হউক সেতৰু সহোদর । 

সহে!দর সনে যুদ্ধ অযোগ্য বিস্তর ॥ 
কান্ত হও মহারাজ কায নাই রাগে । 
সুতীব সহিত রাঁজ্য কর এক যোগে। 

সকলে রাজস্ব করে শ্ঞ্ীব বঞ্চিত | 
সহিতে না পারে ছুঃখ ভাবে বিপরাত ॥ 
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা । 
জহঙ্কারে না যাইহ সপ্তামের বেলা ॥ 
আর এক কথা প্রভু করি শিনেদন | 
পিভদত্য হেতু রায় সাইলেন ধ্ন ॥. 
কৈকেরী বিমাতা তারে দিল সত্য 
কনিষ্ঠেরে রাজ্য রাম দেন অপিকার ॥ 
শত্রু হৈয়! যেই জন পাঠাউল বনে । 
তাহারে করেন রাজা কিসের কারণে ॥ 
তোমার বাপের বেট। কনিষ্ঠ মোঁদর | 
ছুই ভাই রাজ্য কর হৈয়! একভুর ॥ 
বালি বলে না ভাবিহ তারা চন্দ্রমুখী 1 
স্থপ্রীব লাঁগিয়। যত বল নহি ছু খী॥: 
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে । 
রাখিলাম স্ড়ঙ্গের ঘ।রে সে চণ্ডালে ॥ 

বৃক্ষ প্রস্তরেতি*সে শ্ডঙ্গ দ্বার ঢাকে। 

'আমার মহিলা হরে জাতি নাহি রাংখে ॥ 
তোমার কথায় তারে না মারিব প্রাণে । 
হাতে গলে বাদ্ধি দিব তো বিদ্যমানে ॥ 
সার বলে শুন রাজা করি নিবেদন । 

' স্ত্রীবের দৌঁষুন্ই দোষী পাত্রগণ ॥ 
পাত্রগণে রাজ্য দিল করিয়া সন্তোষ । 
স্রগ্রীব হইল রাজা তার নাহি দোষ ॥ 
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| কগহ আমারে ক্ষনা রাখহ বচন । 
অ'িকারু দিন তৃমি না করিহ রণ ॥ 
ক্ষিতি খান খান হয় পর্বত উপাজে | 
চন্দ্র সূর্ধ্য আদি শীরামের বাণে পোড়ে ॥ 
বামেরে সহায় করি যদি সে আইনে । 
তবে বল প্রাণনাথ রক্ষ। পাবে কিসে ॥ 

| বালি বালে বল*কেন অসত্য বচন । 

পঢ়্ররু কথায় কি করিবেন অধশ্ম | 
রামকে না ভম্ব করি শুন ভার মন্ন্ঘ | 

সত্যবাদী "বাম বড় সত্যধাম্মে মন । 
সত্যের কারণে তিনি আইলেন বন ॥ 
কখন রামের সঙ্গে মোর নাই বাদ। 
তিনি কেন করিবেন মিথ্য। বিস্ঘাদ ॥ « 
আমি দোমা নহি রাম রুসিবেন কিসে । 

| পুনঃ পুনঃ কহ কেন, রাম বুঝি আসে ॥ 
তবে ঘদি হ্ীব সাহাধ্যে আসে রাম । 
তন নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম ॥ 

রুনিয়া রে বালি সিংহের গ্ন্জনে | 
না রহিল তারামহাঁদেবীর বচনে ॥ 
যাত্রাকালে রর দেবা করিল মঙ্গল ॥ 

কিন্তু তার নেত্রজল করে ছলছল ॥ 

অন্তরে জানিরে তার! কান্দিল বিস্তর | 
এবার নিস্ত।(র নাহি সমর দুস্তর॥ 

রাহির হইয়ে বালি চতুর্দিকে চায় । 
এক।| স্ুগ্রাবেরে মাত্র দেখিবারে পায় ॥ 

বাদি স্থও ৯ যুদ্ধ লাগে হুড়াহুড়ি ।* 
৷ ুড়।হুড়ি ভূইদ্রনে করে বেড়াবেড়ি,॥ 
বেড়াবেড়ি ছুই জনে করে জড়াজড়ি । 

স্পা পেস পপ | পিপপিশ্সি সত শিপ আস 

শশা পস্পীপাশ শীট প্ীপিশীাশিশিপাশপ শি 

"| জড়াজড়ি ছুই জনে করে মারামারি ॥ 

কেহ কারে ন্বাহ্িপারে উভয়ে সোস্র । 

দুইজনে মল্লিযুদ্ধ একটি প্রহর ॥ 
গ্লও্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রথর 
একটি চাঁপড়ে তারে করিল কাতর ॥ 

| বালি-বন্তমুষ্টি যে মারিল তার বুকে । 
অচেতন স্থৃত্্ীব শোণিত,উঠে মুখে ॥ 



১৬২ 
আত এরি 

শ্হ্ীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে । 
গ্রীরাম এধিক বাণ যুড়েন ধন্ুকে, ॥ 
সশঙ্ক খুঠীব প্রায় করে পলায়ন । 

আড়ে থাকি রাষ.বাণ করেন ক্ষেপণ ॥. 
দশদিক আলে। করি সেই বাণ ছুটে | 
বজাঘাত সম বাণ বাণির বক্ষে ফুটে ॥ 
বুক ধরি বালিরাজ! করে হাহাকার । 
কোন জন করিল এ দারুণ; প্রহার ॥ 

বুকে পৃষ্ঠে ভার সে নড়িতে নারে পাশু। 
এক বাণে পড়ে বালি ঘন বহে শ্বাস ॥ 

পড়িলেক বালিরাঁজ। ইন্দ্রের নন্দন | 
গ.গের ভূষণ খসে অক্ষের বসন ॥ 

কৃস্তবান পণ্ডিতের থাকিল বিধদ | 
বান্মিক রামের কেন হইল গুমাদ ॥ 

বলি কক শ্ীর়ামকে ৬ৎ সনা। 

ভামে পড়ি বাশিরাগা। করে ছট্কটু। 
ধ[ইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট ॥ « 
মগ মারি ফজাধ যেন ধাইল উ7দাশে। 
৪ গেলন রম সে 1451 পা শে ॥ 

নেত্রে রামের পানে চাই বালি। 
দন্ত জর করে দেয় গালাগ লি ॥ 

নিষেধিল তার মোরে বিবিধ বিধানে । 

করিলাম বিশ্ব।স চগ্ালে সাধু জ্ঞানে ॥ 
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধম্মজ্ঞান। » 
আমারে মাপ্রিলে রাম এ কৌন নিধন ॥ 

শর্শারু গণ্ডার বুম গোধিক। শল্লককা। 
ভক্ষণীয় জন্ত পঞ্চ এই-পঞ্চ নর্খী | 
তার মধ্যে কেহ নাহি শুন রঘূধার । 
আমার শোণিত মাংস ভক্ষের বাহির ॥ 
'আম্ধর চন্মেতে নাহি হইবে আসন । 
স্বগ নহি শাখাম্থগে কোন প্রয়োজন ॥ 
নিদ্দোধা বানর আমি মার কোন কার্যে! 

_ এই হেতু অধিকার না পাইলে রাজ্যে ॥ 
কোন দেশ লুটাইয়! দিলাম কারে ক্রেশ। 
€'ন দেখে ক'রঃদ আমার আন্থুং শো । 

পামাকষপ। 
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আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রধুবংশো 
ধান্মিক বলিয়া সবে তেশারে প্রশংসে ॥ 
এ কোন ধন্মের কণ্ম করিলে ন। জানি । 
অপরাধ বিনা বিনা।শলে মম প্রাণী ॥ 
সবে বলে রামচক্্র দয়ার নিবাস । 
যত দয় তোমার তাআমাতে “প্রকাশ ॥ 

তপস্বার ছলে রাম ভ্রম এই বনে। 
কাহার বধিব প্রীণ সদা ভাব মনে ॥ 
'সর্বলোকে বলে রাম ধন্ম অবতার | 
ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার ॥ 
ভাই ভাই ছন্ব করি দেখহ কৌতুক। 

| আমারে মারিয়। রাম কি পাইলে হুখ ॥ 
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কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি । 
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হানি ॥ 

' সন্মুখাসম্ম খা যদি মারিতে হে বাণ:। 
। একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ ॥ 
ৰ সম্ম এ সংঞাম: বুঝি: বুঝিলা কঠোর | 

' তেই, বাম, আমারে বধিলে হয়ে চোর ॥ 

জ্ঞাত আছ আমারে:যেমন আদি বীর । 
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে ক স্থির ॥ 

। শ্রগাব আম।র বাদী সাধি তার বাদ। 

] ৷ অবিবাদে ভুমি কেম করিলে প্রনাদ ॥ 
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে । 

টু শপ | আপ স্পা পপ পিন পা ৩ 

বিনা দোষে কপটে বধিয়। বালিরাজে ॥ 
দশরথ পাজা তিনি ধন্ম অবতার | 
তার,পুভ্র হইয়ছ কুলের অঙ্গার ॥ 
শহারাঁজ দশরথ ধন্মে রত মন। 
৷ তাঁব পূজ তুমি না হইবে কদাচন ॥ 
৷ ধশ্ন হান ম-্য ছিল বাপের গৌরবে । 
-খিলিলে সাধিতে ইব্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥ : 
| 
্ 

ূ 

পা গাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণ | 
নতুব!”আমার কেন হইবে যজজণ] ॥ 
বানর হইতে কার্য্য করিতে উদ্ধার । 
তবে কেন আমারে ন1 দিলে খ্রই "ভার ॥ 
,এক লাফে পারাবার হইতাম পাঁর। 
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥ 
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রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা । 
কোন ছারু মন্ত্রী সহ করিলে মজজণ। ॥ 
করিলাম কত শত বারের সংহার |" 
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন ছার ॥ 

রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে । 
লেজে বান্গি ডুবালাম চারি প্মরবারে ॥ 
লেজের বন্ধন তার একি ্ষিন্ধ্যায় খসে । 
পায়ে পড় আমার সে উঠিল আকাশে ॥ 
ভ্রিলোক বিজন্নী শিৰভক্ত দশগ্রীব | 
কি করিবে তাহার শিক্ষটে এ জুহীল ॥ 

ঘদি হয় হইবে বিপন্থে বহুতর | 
মধো এক ব্যবধান প্রবল সাগর ॥ 

যগ্ঘপি আঁঙারে রাম দিতে এই ভার। 
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধর ॥ 

আনিতাম রাবণেরে ধরিয়। গলায় । 
সেবক হইর। রাম মেবিত তোমায় ॥ 
এ হেন বিচিত্র ভাব মংগি বালিরাজ। 
আমারে না জানে কোন বারের ,সমাজ ॥ 
বিস্তর ভ সিল রাঁমে রণস্থলে বালি 
কৃত্তিবাস বলে কেন রামে দেহ গালি ॥ 

বালির বিনয়। 

প্রীরাষ বলেন বালি শুম হযে স্থিপ। 
বানর জাতির মধ্যে উমি বড় বার ॥ 
আমারে করিলৈ সুমি অনেক নু সণ ।' 
আর যদি থাকে কিছু কহ কুবচন ॥ 
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে । 
দয়া করি কেন রাজ] ছাড়িয়াছে স্ব ॥ 
ঘাঁস খায় বনেন্চরে নাতি অপরাধ | 

"তবু ম্বগ মারিতে রাজার। হয় ব্যাধ ॥ 

_কিকিছবাঁকাও | 

জি টি 
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মম বাণে তোমার হুইল মুক্ত পাপ। 
স্বর্গে যাহ বালি কেন করহু সম্ভাপ ॥ 

ভক্ত হেন স্ত্ীবেরে করিব পালন। 
ওাহার মে শক্র তার বধিব জীবন ॥ 
করিয়াছি মিত্রতা পাবক সাক্ষা করি 1 
কোথাও না রাখি আমি সু্ীবের অরি ॥ 

স্ুঙ্গীবের জ্যেষ্ঠ ভুমি পরর্ম গর্বিত | 
তোমার অধিক বল! না হয় উচিত ॥ 
তোঁমু'র সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে । 
কমা কর কঘিরাজ কেন পার্ড লাজে ॥ 

' ক্ষমা কর "বীর তব দৈবের লিখন । 
আমার প্রসারে যাও মহে্ছ ভুবন ॥ 

ইন্দ্র পুল তুমি ধর মহেন্দ্র বেশ। 
অমরবতীভে যাও আপনার দেশ ॥ 7 
বাশি বলে শ্রিডুবান তসিত পুজিত | 

ন্যাথিত হইষা বলিলাম অর্নাচিত ॥ 

কা ক্র ধার রাম তোমার চরণ | 

সু ন গঙ্গদে তুমি করহ পালন ॥ 
] প্রা শি স্ব 

শ্রঙ্খাবেবে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার । 

শিম 

আঙ্গাদারে পিনে ভূমি কোন অধিকার ॥, 
হাস দাত তুমি কুত্তা তমিত বিধাতা! | 
শ্র্ান অঙ্গদের ধন্মাত? হও পিতা ॥ 

স্পেন দুহিত। তার! আছে গৃহ মাখে। 
| আুগ্রাৰ না ছঃখ দেয় 'ভারে কৌন কাষে ॥ 

। জ্লীরাম খেলেন গতি চিন্ত কপিরা্গ। 
' পবিত্র হইলে তুমি কথায় কি কায 

। বাণির বচন শুনি 
' ! বটি কিছ্বিন্ধ্যাকা কবি কৃভিবাস ॥ 1 

মৎস্যগণ জলে াকে তারা হিৎদে কাকে । র 
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোচক ॥ 
পশু পক্ষা সর্বব স্থাণে খাকে সর্ব বনে। 
ব্যাধগণ অবিরূত. কেন তারে হানে ॥ 
আমার রাঙ্গেতে থাকি কর পর্দার । 
দেই পাপে মম রঙ্গে পাপের দ্প্গর ॥ 

ূ ্ 
| 

ভ্রীরামে বিনয়ে কহে বালি যোড় হাত । 
বিদূপ বচন ক্ষম]'কর রঘুনাথ ॥ , 

রাগের উল্ল।স | 

নি জি ৬. ০. 

ৃ বালির সতকার্ম্য । 

রূণে পড়ে বালি রাজ শ্রীরামের ব[ণে ৃ 
অন্তঃপুরে থাকি তাহ। তারাদেরী শুনে ॥ 
বস্ত্র'না নম্বরে রাণী আলুমিত কেশে। 

 অঙ্গদেরে লয়ে যায় বাণির উদ্দেশে ॥ 
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পথে দেখে ম্্ীগণ পলাইছে ত্রাসে। 
অশ্রগ্মুখী তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাসে ॥ 
তোমরা রাজার পাত্র ছিলে তার সাথি । 

তবে ছাড়ি যাঁও কেন রাখিয়া অখ্যাতি ॥ 
কপিগণ বলেন শুন তাঁর। ঠাঁকুরাণী। 

ছুই ভাই বিস্তর করিল হানাহানি ॥ 
তুমি যত বলিলে হইল বিষমান | 
শ্রীরামের বাণে বাঁলি হারাইল প্রাণ ॥ 
চাঁরিভিতে সৈন্য গিয়া রাখ অন্তঃপুরী |: 
অঙ্গদেরে রাজা কর শেকপরিহরি ॥ 
তার! বলে রাঁজ্য নিয়ে খাকুক অঙ্গদ | 
বামি সঙ্গে যাব আমি এই সে সম্পদ॥ 

"শরে করে করাঘাত বক্র না সম্বরে | 
রণস্থলে রাণী চহ্রার্দকে দৃষ্টি করে । 
ধনুর্ববাঁণ ছাড়িয়া বসিয়া রবুনাথ | 
লক্মমণ সম্মুখে তার করি যোড় হাত ॥ 
কারো মুখে নাহি শুনা যায় কোম কথা । 
সকলে বসিয়া! আছে হেট করি মাথা ॥+ 
বালির শিকটে তারা চলিল সন্বরে | 
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহ।কার করে ॥ 
মেঘের গর্জন তুল্য তোমার গর্জন | 
বড়২ বার সহে কে তোমার রণ ॥ 

শীরামের এক বাণে লোটাও ভূতলে। 
একি অসম্ভব ক'্ম নিপি দেখাইলে ॥ 
মম বাক্য ন। শুনিলে করিলে সাহস। 1 
(তোমার নাহিক দোঘ বিধাতি। বির ॥ 
মুদিলে নয়ন নাথ ত্যজিয়া আমায় । 
তোম। বিনা অন্দের না দেখি উপায় ॥ 
চন্দ্র যান অস্ত তার সঙ্গে যায় তারা। 

তোদাঁর হইল অস্ত হে কেন তার '॥ 

রাজ্যলোভে হুত্ীব কারিল এই কাধ । 
কান্দাইল কিক্িদ্ধ্যার বিশিষ্ট সমান ॥ 
এতেফ বলিয়। কান্দে তাঁর। কুশোদরী | 
তাঁহার ক্রন্দনে কান্দে কিফ্িদ্ধ্যানগরী ॥ 
বালক অঙ্গ কান্দে সবক্তিকা শয়নে | 

পও গরচ্ষা হাদি কান্দে বা'লর গরণে ॥ 

শান | 
পিজা 

বা 

থু] কৃক অন্যের কথা কান্দেন লক্ষণ । 
শ্রীরাম হগীব দৌোহে বিরস বদন ॥ 
তাঁরা বলে বলাম তব জন্ম রঘুকুলে |, 

আঁম।র স্ব/মীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥ 
মল 

ৃ 

| খ মারিতে ধদি দেখিতে প্রতাপ । 

সুকাইয়া মারিলে পাইলাম বড় তাপ ॥ 
আরাম তোমারে সবে লে দয়াবান। 
| ভাল দেখাইলে আঙ্গি তাহার প্রমাণ ॥ 
। একেবারে আমার করিতে সর্বনাশ | 
 স্ুত্রীবের গ্রতি দয করিলে প্রকাশ 
৷ বিচ্ছেদ যাতন। যত জানত আঁপনি। 
। তবে কেন আমারে দিলে হে রঘুমণি ॥ 
। প্রত শাপ না দিলেন সদয় হৃদয় | 
র আমি শীপ দিন ভোগা ফলিবে নিশ্চয় ॥ 
সীতা উদ্ধারিবে রাম আঁপন বিক্রমে | 

আমিবে ঘরে বছু পরিআমে ॥ 
কিন্তু মাত। ন। রাহিবে মদা তব পাশ। 

কিছুষ্নি থংকিয়া করিবে স্বর্থবাশ ॥ 
কাশাইল। যেইরূপ কিক্বিন্ধ্যানগরী | 
কান্দ।ইয়া! তোমারে যাইবে শ্বগপুরী 
আমি যদি সতী হই ভারত ভিতরে | 
কান্দিবে মাতার হেহু কে খণ্ডিতে পারে 
আসি শাপ দিলাম না হইবে খণ্ডন | 

| সীতার কারণে রাম হবে জ্বালাতন ॥ 
' সাতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে। 
' এ জন্মের মত ছুঃখে:কাল কাটাইবে | 
বানরী হইয়া তার! রামেরে গরজে । 
এর্তেক সম্পদ মোর তোমা 'হেতু মজে ॥ 

ইহা মনে না করিহ আমি নারায়ণ । 
কম্মমত ভোগ ফল করে সর্বজন ॥ 
বিনা দোষে মারিলে যেমন. কপীশ্বরে | 

 মারিবে তোমারে রাম সেই জম্মান্তরে ॥ 
সতীর বচন কু না হয় খণ্ডন । 
্ বলি তাহা হবে নাভি'বিমোচম ॥ 
খদে তার! কান্দে কোলে করিয় বালিরে 
রে ঠার জন্দনে বাণি বলে ধীরে ॥ 

সাঁতারে 

শা শা শি টি শশাশিস্প্পাশিশ শিপ স্স্পা্ি শশা সপ শী 

টিটি 
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শুন তার! প্রিয়সী তোঁমারে আমি বলি | 
আমি বহু.রামেরে দিয়াছি গাল।গালি ॥ 
আমার বচনে বড় পাইলেন লাজ । 
তুমি মন্দ বলিয়! সাধিবে কেন কায ॥ 
সীতাঁরে হরিয়৷ নিল লঙ্কার রাবণ । 
রাবণের অপরাধে আমার মরণ ॥. 

বিধির নিবন্ধ ছিল*রাঁমের কি. দোষ 
গালি দিলে শ্রীরাম হবেন অসন্তোষ ॥ 
তার! প্রতি দিল বাঁলি প্রবোঁধ বচন । 
মৃত্যুকালে স্বত্ীবেরে করে সম্ভাষণ ॥ 

বাঁলি বলে সুতীব তুমি যে সহোদর | 
তর সঙ্গে বিসম্বাদ হইল বিস্ঠুর ॥ 
তোমাঁর বিবাদে মোর এই ফল হ্য়। 
তুমি রাজ্য কর আমি মরি হে শিশ্চয় ॥ 
তব দোষ নাহি মোরে বিবাঁতা বিমুখ । 

একত্র ন! হইল দোহার রাজান্রখ ॥ 
রাজ্যভাগে বাড়াউলাঙ্গ অঙ্গাদ সুন্দর | 
পদতলে লোটে পুক্র ধুলায় ধুর ॥- 
অঙ্গদেরে ভাই তুমি নাহি দিও তাপ । 
আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ ॥ 
অঙ্গদেরে ভায়েতে অভয় দিও দান। 
প[লন করিও এরে পুভ্রের সমান ॥ 
আমি যদি খাকিতাম হইত পালন । 
এই লহ অপদেরে করি সমপণ ॥ 
দারুণ রামের বাণে পোড়ে এ শ্রীর | 
দণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির | 
ইন্দ্র মাল। দিয়াছেন পুজ্রের সন্দেশ | 
লৃপ্রীবেরে দিই যে দেখুক এই দেশ , 
শ্রীরবামের াই.বালি লয় অনুমতি, 
স্মগীবের গলে দিল ধরে নান। জ্যেধতি ॥ 
সুগ্রীবেরে মাল। দিয়! :পুক্র পানে চাহে । 
সৃত্যকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহ্ছে॥ 
বাড়িলে যেমন পুত্র আমার গৌরবে । 
সেইমত বাঁড়াইবে তোমারে স্ব ্রীবে ॥ 
অহঙ্কার ন। করিহ আমার কথনে । 

খড়ার করিহ দেব লিলি বিপানে ॥ 

পপ পি সর্ট পি পিসির সি 

ূ 

শা সসসস্পীীসল 

শা শিস সপ সপ শপে শপ শ্পপ পপ শপ্প 

শ রর এ স্পা শিরে করি করাঘাত 

১৬৫ 
স্ ৮৯ ৮৮ ৬ পা পর্বটি পাস্সি লট শাস্সি পপ আপ সরি সপ শিপ সরি রী ৯ পস্টি শা এসসি শা সপাস্টির পপ শপ 

| সুতীবের বিপক্ষ যে জা! নও-বিপক্ষ | 

সুত্রীবের ষেই পক্ষ সেই তব পক্ষ ॥ . 
অধশ্ম না করিহ করিহ সেবা! কর্মী 
খুড়ার করিহ সেব। পরাপর ধর্ম ॥ 
এত বলি বালিরাজ ত্যজিল পরাণ । 
প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি ব্মাঁন ॥ 
কালের কুটিল'গতি কে বৃঝিবে স্থির । 
রশস্থলে শয়ন করিল মহাবার ॥ 
বিশানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে | 
হাহ(ক।র করি তার! লাগিল কান্দিতে ॥ 

ভালে আভরণ। 

ক্ষাণ হাহাকার করে ক্ষণে অচেতন ॥ 

ছিড়িল মুক্তার মাল। খসিল কবরী । 
ধরিয়া রাখিতে তারে নারে সহচরী ॥ - 
পতি হারাইয় তার। নেত্তরে ধারা বহে। 
বলে প্রভু তোমার বিহনে প্রাণ দহে ॥ 
কোথায় রহিল তব রাজ্যপাট ধন। 
কোথাম তোমার দিব্য রত্রসিংহাসন ॥ 

সঙ্ীব হইল তব প্রাণের আপদ । 
কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙ্গদ ॥ 
কোথায় রহিল তল এ রাজা মংসার। 

তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার ॥ 
' ব্রিভুবন কস্পম।ান তোমার বিক্রমে। 

, তোমার এসন দশ মম ভাগ্যজমে ॥ 

শে 

পপ সপ | সত পপ | পশািপ্পিশষপ পাপী পসপাসাশিসীস্প শতশত শশা শা শট শি শা 

ঘামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে | 
স্ুঙ্ডাবের বত পাপ আমারে ত৷ ফলে ॥ 
বুক হেতে সুগাব কাড়ির। নিল বাণ। 
বালির রঞ্ডেভে নগা বহে খরসান ॥ 

কান্দিতে কাশিতে তার। হইল কাতর । 
পাত্র 'মিত্র মিলি দেয় প্রবোধ উত্তর ॥ 
কান্দে মহাদেবা' তার! ন। মানে প্রকোধ। 
হণুমান বলে কত করি অনুরোধ? ॥ 

শেক পরিহর রাণী সন্গর জন্দন,। .. 
এমনি কালের ধন্ম কে করে খগুন ॥ 
সুগ্জীব ধান্মিক বালি ইন্দ্রের সন্তান । 
পামের গ্সাদে সইালম্০ পিতৃস্থ।ন ॥ 



১৩: রাখারণ। 

অঙ্গদেরে পালহ পালহ সবাকারে । 

'সরুলি তোমার রাণী যে আছে সংস[রে ॥ 
তঙসদ হট্বে রাঙ্গা দেখাবে নয়ানে | 
গরিত্যাণ কর শেকে ধৈর্য ধর মনে ॥ 
নেত্রনার ঝরে যেন আবিণের বারা | 

7] কহিলে নহে তেই কহে রাণী ভারা ॥ 

রঃ বার রাজা ধদি অঙ্গন হইবে । 
শ্রীবামের কি সাহাধ্য কাঁরবে শ্ত্গীবে ॥ 

ভ।ল মন্দ পুজের যে নাহি মনে করি। 

ঘ্বাসা সহ মরলে সকল দায় তরি ॥ 
নারীর গৌরব ঘত শ্বামী সন জানে । 
[ক করিতে পারে পুজ শ্বাধ্যর বিহানে ॥ 

প্রুজ্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্থা সে রোবে। 
'বামীরে বলিলে শন্দ মনে হাসে ॥ 
রব ধর্ম কর্স্বামা নার।র বিবাত।। 
কামিনীর স্বামী হয় শ্রশ্থ চান) ॥ 

স্বমালেব! করিবেক বদি হয় মহা । 

স্বামী বিন। জ্ালোকের আর নাই গতি «॥ 
স্বামী দাতা স্বামী কর্ত। স্বামী মার ধশ। 
স্বামী বিনা গুরু নাই বলে জ্ঞাশিজন ॥ 
শত পুজ্রবতী যুদি স্বামাহীনা হয় । 
তথাপি সকলে তারে অভাগিনা কয় ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে ভার। হুইন বিহ্বল । 
তাহার জন্দনে হয় 'গ্ুঞ়াব ধিকণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন মিএ:ন। কর [বিযাদ। . €; 
“কার দৌষ নাই দৈব পাঁড়িল গ্রামীদ ॥ 
সন্বরহ শোঁক তৃমি বানরের রাঙ্জ । 
ত্বরা করি করহ বাপির অগ্নিকাঘ। 
শুক্ষকাষ্ঠ আন মিত্র'অগুরু চন্দন | 
রাজ অআভরণ আন বসন ভূণ ॥ 

বৃহৎ ই্ারীর় তার করিতে বহনূ । 
বাছিএ। কটক আন বালির বাহন ॥ 
লন বর্েন হনুমান হও স্থির।  * 

সব্ব আয়েএজন তুমি আনহ বালিরণ॥ 
হনুমান সান্ধাইল ভাণ্ডার ভিতরে । 
নান, রুই অহন আনিল বাহিতপ ? 

শি 

নি 

শম্পা শপ স্পোশিশি্াপীপপী পাপী শশা শিস শা পাশপাশি শাপপ্পাসীসপসপীস 

ূ 'র[জচতুর্দোল আনে বিচিত্র বসন 
বিলাইতে আনে আরো! বুমূল্য ধন ॥ 

: রাজচতার্দোলে নিষা তুলিল বালিরে ৷ 
| সকালে লইয়া গেল পম্পানদ্দা তীরে ॥ 

চন্দন কান্ঠের চিতা করিল সে তীরে । 
বাল্রিজে শৌয়।ইল তাহার উপরে ॥ 
রাজযোগ্য চিতা করে নান! পুষ্প জাতি 
তার! মহাদেবী বেশ্বানরে করে স্তুতি ॥ 
আগ্নিকাধ্য বাঁলর করিল বন্ধ্গণ। 

তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন ॥ 
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ । 
রচিল কিক্ষিন্থ্যাকাত কবি কতিবাস ॥ 
রাম না জম্মিতে ষাটি হাজার বৎসর । 
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর ॥ 
বাল্সীকি বলয়! কুন্তিবাস বিচক্ষন | 
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ ব।মায়ণ ॥ 
রামনাম ম্মরিলে মষ্ষের দায় তরি । 

। রামের পিগ্লাতে ভাই মুখে বন হরি ॥ 

. স্রঙ্গীবের রাজ্য প্রাপ্নু 
ৃ 

সকল ব।নর গেল রাম বিদ্যমান | 
হৃগীবের ইঙ্গিতে লেন হনুনান ॥ 
তোমার শ্রসাদেতে সুগ্রীব হৈল রাজা 1 
ঠা করে শ্রগ্রান তোম।রে করে পুজা ॥ 

পাউলে তোনার আজ্ঞ। যায় অন্তঃপুরে | 

| লে শ্রীরাম আইপহ রুা'জপুরে ॥ 
 আীরাম বলেন পুরে না করি প্রবেশ 
বনঝ্স করিবারে পিতাঁর আদেশ ॥ 
চতুদাশ,বৎসর ভ্রমিব বনে রন । 
'নগরে কমনে আমি করিব গমন ॥ 
লুগাবেরে শীরাম বলেন লুও ভার -। 
রাঙ্র! হৈ়া তুমি রাজ্য কর অধিকার ॥ 
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ | 
এই কর অঙ্গদেরে কর যুবরাজ ॥* 

 আহাদেবী তারার করিহ পুরক্ক'র | 
| ভাদায মনরায় কপ্সিহ ব্যণহার ॥ 

পপ সাল পাপন জন পপ পশাস্প শষ শী ৮ শপ শি 

রি পপ পেস পাস 



কিছি ঘদধ্যাকাণ্ড | 
পিসী সি সস 4 শত স্পা 

আইল শ্রাবণ মাঁস বরিষা প্রবেশ 1 
শাখাম্বগ কটক থাকুক নিজ দেশ ॥ 
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইলে বহু ছুঃখ"। 
বরিধার কিছু দিন কর রাজ্যন্থখ ॥ 
বর্ষ! গেলে ঘরে যে থাকিবে এক দণ্ড । 
তাহার করিব মিত্র সমুচত দৃণড ॥ . 
শ্রীরমের আঙ্ঞাত্ে সে গেল অন্তঃপুর | 
নানা বস্ত্র রত্ব দান করল প্রচুর ॥ 

স্বত্ীবে করিতৈ রাষ্তা আইল রাজ্যথগ্ুড। 
লিংহাসন বাহির করিল ছত্রদাণ্ড ॥ 
শুভক্ষণে হৃতীৰ বসিল সিংহাসনে | 
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে ॥ ৰ 

শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ । . ভূমি বার কাম ক্রোধ কর পরাজয় । 

সাগরের জলে ত।র করে অভিষেক ॥ শোক স্থানে পরাঁভব তর কেন হ্য় ॥ ” 

ছব্রদণ্ড দিল আর কি্ষিদ্ধ্যানগরী | ন্ান্ত হও রনুবার চিন্তা কর দূর। 

' অভিষেক করি দিল তার! কৃশোদরী ॥  লঙ্কেশখর সহিত আমিব লঙ্কাপুর ॥ 
রাজার ভ্ত্রী রাজ। লরে ইহাতে কি দোষ । ' আঁজ্। কর বিজ্ঞবর সেবন লক্ষমণে। 

তার! পাইয়। সুস্টীরের ধড়ই সুন্তেয় ॥ । জৰনকী উদ্ধার করি নাশিয়া রাবণে ॥ 

১৬৭ 
থাপ সস পা সস ইস্ট 

চাদ ও "শসার, ঠা” এ সী সপ আাসস্বা্০িলি্ আরতলা ৮ রস হে ০৯ শাপলা ৯ সনি সস রসি? 

৷ স্বর্ণ পাঁলক্কে শোয় নুরী ভূপতি | 
তরুত ল্ শ্রীরাম করেন নিবস'ত ॥ 

৷ দিব্য সুন্দবীতে তুও্ীবের অভিলাহব | 

। শীত লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রাম হইল কাতর । 
তাহারে লক্ষণ দেন প্রবোধ, উত্তর ॥ 
তুমি বীর হও স্থির ত্যজহ' প্রমাদ। 
মহাপুরুষের। হেন না করে বিষাদ ॥ 

৷ কাতর হইলে শোর্কে নিন্দা করে লোকে । 
শোকে বুদ্ধি মাশ হয় কিপ হঁয় শোকে ॥ 
'শে।কেতে আচ্ছন্ন হয় যে জন অজ্ঞান । 
শোঁক কর কেন রাম হয়ে জ্ঞানবান ॥ 

গু 

এ পা ্পাশপাশীপাসিলো পা 

শপ স্প শসা পাপী 

শ স্পেস শপ শা পপি | শিশ পি পাটি শান 

শপাশ্পি শি 

ভ্রীর(মের অলঙজ্িত বচন প্রমাণে । 

অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে ॥ 
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ | 
র।মজয় বলি ডাকে সব কপিগণ ॥ 

সীতার লাগ্িয়। রাম সদ! ক্ষু মন । 
বরিষা বঞ্চিতে যান গিরি মাল্যবান ॥ 

ছুই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রপুনীর | : 
ঘখ। বহে পর্বৃতেতে স্গন্ধি সমার ॥. 
বসা করি থাকিলেন পব্ব তশিখর | 
স্থানে স্থানে পববতের দিব্য সরোবর ॥ 
ন।নাবিধ বৃঙ্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল,। 

' ধবল রজনী পূর্ণচন্ত্র স্থশীতল ॥ * 
রামের, স্থখের হেতু না হয় কিঞ্িৎ। 

সীতা। বিন1 সর্বৰ গ্ুখে শ্রীরাম বধি্ত ॥ 

. কৌন হার লঙ্কা মে রাবণ ঝোন ছার | 
একা গামি রাম করি সবার খংহার ॥ 

শপ শি তি শি ৯ তিশি স্পা 

কান্দিতে২ গেল মে আবণ মাস। 
' রামের ছন্দনে ঈ।ত রচে কৃত্তিরাস ॥ 

সীচার শোকে রীমেরণঅসনহ চপ । 

* নীর ছ্টমাসের বরিদাকালে পোনে। _ 
। মেঘ সঞ্চারিয়। চারি সাগর বরিষেএ। 
৷ বরিধার ধারেতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ। 
৷ মীতারে স্মরিয়া রাম করেন সম্ভাপ ॥ 

নু 

পাপা শপীপপাশ পাপা শন পাল 

আমার বচনে কর লঙ্মণ আরতি । 

দুরন্ত বরিম! খু স্থির নহে মতি ॥ 
ূর্ধ্য চন্দ্র দ্রোছে বরিষার মেঘে ঢাকে। 
অমিত মরিব ভাই জানকীর শোকে ॥. 

শক্নন ভোজান তার কিছু নাহি মনে । 

দিন যান্স রোদানেতে রাত্রি" দ্াগরণে ॥ 
পপ 

সদল'জলদে শোভে বিছা যেমন এ 
জানকী' আমার তোলে দি ;স্ন*তেশন " 

রাজ্যভোগ শ্ুৃগ্রীবের বাড়ে দিন দিন , | চতুদ্দিকে জলস্থল সব এক্াঁকার | 
রাস্্ি দিন শ্রীরাম সীভার.শোকে দীন 4 1 কেমনে হইবে কপিসৈম্ত আগুসার ॥ 



১৬৮ ধামায়ণ 

জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে | 
'জলমগ্র। ধরণী যে ধরণীধর ভাসে ॥ 
এ সময়ে সৃগ্রীবেরে কহবৰ কিমতে । 
কটক লইয়া চল সীতি। উদ্ধারতে ॥ 
নদ নদী শুকাইবে শুক্ষ হবে পথ । 
তবে সে হইবে মঙ্গ সিদ্ধ ঘনোরখ ॥ 
তত দিন সীতা হবে অস্থি ৮ম্ম সার । 
কি জানি ত্যজে বা প্রাণ বিরহে আমার ॥ 
এক।কিশী অনাখিনী শক্র মধ্যে বান। 

কেমনে ঝরচিবে সীতা এই কয়:সাঁস ॥ 
আম! বিন| জানকীর আর নাই ন। 
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশ(নন ॥ 

“কান্দিতে কান্দিতে শীত। মরিবে নিশ্চিত |! 
ফি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত॥ 
পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার । 
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার ॥ 
কান্দেন সর্ববপ। রাম করিয়! হুতাস। 

রামের ক্রন্দন রচে কবি কুত্তিবাস | 

্ পপ শীত পাট পপ ৮ শশা শেপ পপি শপ পপ পপ পপ পদ পপ 

টিটি উট লে 

সকীনিদীস্পি 

নর পুর পরিবার কেহ নহে ছাড়া । 

পুল্প না খাকিলে লোক বলে অঁ[টকুড় ॥ 
তার মুখ দেখি যেব] শ্রাদ্ধ করিতে যায়, 
শ্রাদ্ধক্রিয়া বৃথা তার শাস্ত্রে হেন কয় ॥ 

অতএব শুন ভাই ভার্যা বড় ধন। 
তাহাতে সন্ত্রতি হয় সংসার পাঁলন ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক। 
সবার অধিক ভাই স্ীর বড় শোক ॥ 
শ্রএীব আমাকে নাহি ভাঁবে"সে নির্দয় | 

স্ত্রী পাইয়া কেলি করে আপন আলয় ॥ 
তাহার ল।গিয়া আমি মারিলাম বালি । 

। আমাকে না স্মারে কপ রাজ্যভোগে ভূলি 
বালিকে বধিয়। অতি পাইলাম লাজ । 
ধন্মীধম্ম না ভাবিয়া সাঁধি তাঁর কাষ ॥ 
কিক্ষিন্ধ্যা পাইল কপি আগার কারণে । 
এখন আমার কম্ম নাহি করে মনে ॥ 
এইক্ষণে যাও ভাই কিক্ষিন্ধ্যানগর | 
সমক্ছে বলিবে তারে উচিত উত্তর ॥ 

। লক্ষণ বলেন যাই কিক্িন্ধ্যানগরে | 
ৃ দেখিব কেমন আজি অুগ্গীব ঘানরে ॥ 

সীতা উদ্ধারের জন্য, সু গীবের- 
গ্রাতি তাড়না । 

বরিষ। হইল নত শরৎ গ্রবেন | 
তথাপি না হইল জানক।র উদ্দেশ ॥ 
ভেকের শিনাদ গেল মেঘের গর্জন. 

*শিন্মল চন্্রম] তার। প্রকাশে গগণ ॥ র 
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাখিড।। 
মরিলেন্ লীতা বুঝি দিন গেল বন্ধে ॥ 
কি করিষে ভাই তুমি কি ক'রবে ঘিতে | ! 
সব অন্ধকার মোর সীতার ম্বৃত্যুতে ॥ 
সত্ীএপুর্রম ছুই জনে ধরেছে .সংসার । 
ভার্াাতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার। ূ 

র 
ৃ 

৮৮ শীট 

স্ত্রী থাকিলে পুত্র হয় সংসারের সার। 
পুত্র না হইলে তাঁর গতি নাই আর ॥ 

£ পিগু দেয় গয়ায় সে করয়ে তর্পণ | 
সংসারের মধ্যে ভাই পুভ্র বড় ধন ॥ 

 জ্ঞাতি বন্ধু তাহার কুটুম্ব যত আর । 
পাঠইব সবাকারে শমনের ছার ॥ 

নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে | 

সঞাবে মারিষা আজি পাড়ি এক বাণে ॥ 

৷ তু প্রভূ রঘুনাথ বেড়াঁও কান্দিয়া। 
কৌতুকে স্ুগীব থাকে পালক্কে শুইয়। ॥ 

। বুঝাইয়া লকণে কহেন রঘুবর | 
৷ মিত্র বধ না করিহ দেখাইও ডর ॥ 
৷ লম্ষমণ (বিদায় হয প্রীরামের স্থান । 
বামহস্তে ধনুক দক্ষিণ হস্তে বাণ ॥ 

। মহাকোপে চলিলেন ঘুর্ণিত্বলোচন । 
ন্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাপিল ভ্রিভূবন ॥ 
কিক্ষিদ্ধ্যানগর পথে যান রড়ারড়ি। 
গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি ॥ 
কিক্ষিন্ধ্যানগরে বীর হয়ে উপনীত । 

' দ্বারে দেখে অঙ্গদেরে কটক বেছিত ॥ 



কিক্বিদ্ধাকাগ্ড। ১৬৯ 

অল ০ উপর সই স্পা পি রইস 

| লক্ষ্মণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে। লক্ষণের কোপ দেখি হইয়। ফাঁফর্প। 
. প্রণতি করিল ত!রে সকল বানর ॥ 

বাসি 

হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির | 
লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর রাহির ॥ 

লন্মমণ বলেন শুন বালির নন্দন । 
হুপ্রীবেরে জানাও আমার আশগমন ॥ . 
বনে বনে ভ্রমিতেছি আমর! কান্দিয়া ॥ 
হগ্রীব থাকেন সিংহালিনেতে ও ইয়া ॥ 
পীতা লাগি দুই ভাই জমি বনে বনে। 
নিশ্চিন্ত আছেন ভিনি রত্রসিংহাসনে ॥ 
বালিরে মারিয়া রাম দিলেন রাজত্ব । 
স্তশিব পাইয়া রাজ্য হইয়াছে মন্ত ॥ 
অতি ছুষ্ট মিষ্টবাক্যে আছে আশ্বানিয়া। 
কোন লঁজে-থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া ॥ 
পিপিড়ার পাখা! উঠে মরিণর 
রাজ্য মহ পৌঁড়াইিব আছি এক শরে ॥ 
সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীক।র । 
এখন না মনে করে তাহ এককার "। 
বালিভয়ে অতি ভাত বেড়াইত বনে। 
মে সকল ন্ত্রাবের শাহি কিছু মনে ॥ 
স্বত্ীগবেরে কহ গিয়। এই সমাচার । 
রামের অনুজ ভাই জাসির়াঁছে ছার ॥. 
মারিলেন ষে রাম বালিকে অনায়াসে । 
স্রাব তাহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে ॥ 
পশুজাতি বানর সুগ্রীব ছুরাচারী ৷ 
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি"॥ 
আপনি আীরঘুনাথ দয়ার লাগর | রর 

তার যোগ্য মিত্র কি এ শ্রশীব বানর ॥ 

তি যোগী জিতেক্দ্রিয় মুনি ব্রহ্ষধধি 

০.1 

সি কত তপ করে দিবানিশি ॥ 

হেন বলাম কোল দেন স্ুশ্্রীন বাশরে । 
সপ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মীন্তরে ॥ 
অঙ্গৰ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
স্থির হণ মহাশয় করি নিবেদন 
পাদ অধ্য দিল ভারে বসিতে আসন । : 

যোিহাতে স্ততি করে বালির নন্দন ॥ 

চিতই 

ন্ 

শপ স্পা পেশ ৯ শত্পি স্পা পা পাস 

৬ ০ পপ” | ০ পপ আশ পি পোপ সপ শী 

সস পপ” আস আপ পা পা পা 

শশী শা পাপা পাশা শশী 

৭ শপ পাপ পপ” শাাপিপীসপ শা পি 

ক 
সিন্স সপ ০ শা শশা পাশ 

ূ 
ূ 

ূ 

অন্তঃপুর-মধ্যে যাঁয় পরম সন্ত্রঙে 
স্বগ্রীব প্রণমি বন্দে মীয়ের চরণ 
বোড়হাতে বলে প্রভু দ্বারেতে, লক্ষ্মণ ॥ 
বুর্ণিতলোচন রাজা শৃঙ্গীরের মদে । 
শোঁভ। পায় শরীর কুঙ্কুম স্ব্মদে ॥ 
কামরসে বিহ্বগ স্থ্জীব অন্য মন । 
কিছু নাহি শুনিল অঙ্ঈদের বচন ॥ 
জাঁগাইতে রাজারে করিল পীাচাপাচি। 
অনেক বানর "মেলি করে কিচিমিচি ॥ 
বানরের কোলাহল হইলেক দ্বারে । 
কার সাধ্য স্থির থাকে এ ঘোর চীতকারে 
শব্দ শুনি শ্ুপ্জীব শষ্য ছাড়িয়া উঠয় | 
শাত্র মিত্র দেখ রাজা ক্রোধভরে কয় ॥ 
অন্তপুদ্দে গোল কেন কর ঘোরতর । 
অঙ্গদ সন্ুখে গিয়া ঝরিছে উত্তর ॥ 
পাঠাইয়াছেন রাম আপন তারে । 
শদিত্রানন্দন বীর উপস্থিত দারে ॥ 

মাকোপান্বত দোখ ঠাকুর লক্ষণ | 
বলিব কতেক যত করিল ভঙ্ুমন ॥ . 
সাধিলে আপন কম্ম করিয়া" মিত্রতা । 
রামের কন্মের কালে ক্লে খলতা ॥ 

স্গ্রীব বলেন রাম করিরা মিতালি । 
শাঁঠ।ইয়া লম্মমণেরে দেন'গালাগালি ॥ 
প্রাধ নাহি করি কারে মোর ডর | 
কেন কোপ করেন লক্ষণ ধনুদ্ধুর ॥ 

| করিস মিত্রতা সে নহে অপ্রমাণ। 
| রাখিবারে ম্য্রতা কি হারাইব প্রাণ ॥ 
ভ্রিলোক বিজয়া সে রীবণ মহাবীর | 

( যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির ॥ 

তাহার ফহিত ধুদ্ধে নর কি বানর |, 
আসিবেক পুনঃ প্রাণ লইয়! কি খর ॥ 
এখন 'ফিরিরা ঘাউন স্বস্থানে লঙ্গমণৃ" 
গু পাচ যাহা হবে বলিব তঞ্সন ॥ - 
মহামন্ত্রা হনুমান অতি তীক্ষমতি | 
কহেন হিতৌপদেশ সু্ীবের প্রতি ॥ 



খপও 
| ও ল স্পা আপি সদ পপ পস্পসিজর পপরপি ক্লিপ পু 

স্বয়ং বিষ রঘুনাথ কমললোচন । 

হেন বাক্য বল কেন না বুপি কারণ ॥ 

লাগি | 
শশসপপকস্জিতিপী ৩ তাপ সা স্ল 

বাহার প্রসাঁদে তুমি পাইলে রাজত্ব । 
তাহ!কে এমত বূল' হয়েছ কি মস্ত ॥ 

রাত্রি দিন কর তুমি শঙ্গার নিল 
ন! দেখ রামের ছঃখ নাহি নাও পাশ ॥ 

কুপিত লক্ষাণ বীর আইলেন দ্বারে । 
অবিলম্বে যাও রাঙ্গা সাধ গিয়া ভারে । 

ধার বাণে ভ্রিভুবন কেহ নাহি জীটে | 

তার আজ্ঞা না দীসিলে পড়িবে সঙ্কটে ॥ 
আমি তব মন্ত্রী মেই শুন মহাশয় । 
হিত উপদেশ বলি হইয়া নিয় ॥ 

“বালি হেন মহাব। র পড়ে য'র বাণে। 

ভাহার শরণ লও রীচাবে পরাণে॥ 

রামের ছুর্দশা শুনি বুক হয় চির । 
শোঁকেতে ব রা গতি হণ ক্লিন ॥ 

প্রম হৃন্দণ রী | পরে কর ফা 
রাঁজভো?ে রা নাহি হয় এড! ' 

রাবণের ভগনে যি র|মেরে ছাড়িবে। 
লক্ষণের হাতে ভূমি কেমনে বাচঢিবে ॥ 

রাবণ সাগর পুরে দ্বারেতে লম্মবণ | 
লক্ষণের বাণাগ্লিতে মরিবে এখন ॥ 

লক্ষমণের বাঁণে কার নাহিক শিশ্তার। 

বধিতে বানরগণে কি তাহার ভার ॥ 
আমার বচন রাখ হবে তব হিত।, 

“রামের শরণ লহ নহে বিপরীত ॥ 

সত্য করিয়াছ ভুমি অগ্নি সাক্ষা করি। 
শ্রীরামের কার্য কর চল ত্বর। করি ॥ 
সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন । 
সত্যের কারণে রাম আইলেন বন ॥ 
যেই'রাম আইলেন সত) পালিবারে। 
তেই যে রামের বাণে বালিরাজা মরে ॥ 
তেই, নিজ ইলে তুমি ছত্র নবদণ্ড। : 
তেই শ্রন্নগণ লৈয়। কর রাজ্যখণ্ড ॥ 
চ তু্দিশ ্ নাক্স পড়ে রণে। 

বাপ বাণ তাবে কি গামান্য থু» মনে ॥ 

| 

সি 

পা শাশিটাপসাশীাসিপীাশি শি াশিশীশীপপ স্পা পিতা তা ৮০ 

পা সি সিশাস্সিাশিসশ্১িজা শি লজ 

রঃ 

২ পিসী, 

সিল শপ শপ 

শী শিট শি শশা শি শী শি তত 

পাম্প পাশ 

| গেোলেল 

শি 

জি পতি জারি শী শীসিশাশিস্সি পরী সি শা শি পো লী শা তিনশত শািপপিসপিপিি পি পি পাস শিপিসিিস্দ শশা শত লা 

ভোগ ছাড় রাম ভজ পাইবে নিষ্কৃতি। 
রঘুনাঁথ বিনা রাজ1 আর নাই গতি ॥ 
হনুমান নিরপেক্ষ সুঙ্ীবে সম্ভাষে। 
গবূর বচন রাজা হনুমানে তোষে ॥ 

লন্মমণেরে আনাইতে করিল আদেশ । 
লদ্গনণ ভিতরন্গড়ে করেন এ্রবেশ ॥ 

ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিব্য পুরী । 
দেখির] বানরী সঙ্লা। ল্জ্ন। পায় জুরী ॥ 

| চত্ডাদ্দকে অটালিক। শোভিত প্রচুর | 
চছিলেন লক্ষণ দেখিয়া অন্তঃপুর ॥ 

 লহ্মণ বার ভিতর আবামে । 
লক্ষণের কোপ দেখি বানর ভরাসে ॥ 

দেখিরা ভাব রাজ। উঠিল 1 
(পি 

হনে উঠিল ভারা উম! উঠে বামে ॥ 

যোড়হাতে লক্ষমণেরে করিল স্তবন। 

৷ পাচ্ছা অর্ধ্য দিল রাঙ্জ1 বসিতে আপন ॥ 
কৃপিত লক্ষাণ বার না লয় 'আসন | 
শ্ব্ীনেরে কহিলেন আরক্ত নমন ॥ 
হমিবেক টিরিলে গত্য অগ্ি সাক্ষী করি। 

উদ্ধারিত্তে দিদ্র কার্ধ্য করিলে চাত্রা ॥ 
তরি দিন ক্রেশ পাই ছুই তাই বনে। 

রা ন। কর তত্ব শ্ড রাত্রি দিনে ॥ 
পাইলে কাহার গণে কিক্িন্ধ্যানগরী | 
পাইলে কার গুণে তারা কুশোদরী ॥ 
প1ইলে কাহার গুণে উমা নিজ নারী । 
কাহ।র গ্রসাদে তুমি রাজ্য অধিকারী ॥ 

নরল হৃদয় রাম তৃমি হে নিষ্ঠ'র | 
মি আপন কার্ধ্য সত্য কর দুর ॥ 

গান্প মিত্রত। হেন ব্রিভুবনে থাকে । 

রঃ বেন হেন কন্ম নাহি করে লোকে ॥ 
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার । 
অঙ্গন হইতে হবে সীতার উদ্ধার ॥ 
অধন্মী বানর রে লঙ্ঘিলি সত্যপথ | 
দেখ ধনুর্কণা। পুর্ণ করি মুনোরথ | 
এক বাঁণে মারি তোরে রাখে কোনজনে । 

| খণ্ড খু কিক্বিন্ধ্য' করিব আজি বাণে ॥ 



কিছ্ষিদ্ধাকাও । ১৭১ 
হা লি ওটি রি শাসিত সি শাসিত পি পপি পি লী স্পট পর কে এজ পপ, প্ এ পা সস, সপ পর্থ। ভাল আট ০৯ সস এ পর লস ক, চস,“ .০6 ০. ০০ পল লস পস্ষি এলসি ৯ এ ০ এ জল এসি পপ পিস সি পর এ, লস ট্ 

বাণে কাটি মবারে করিব খণ্ড খণ্ড। . | তথাপি শ্রীলক্ষাণের কোপ নাহি টুটে। 
. অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্রদপ্ড ॥ বসাইল য়ত্ত করি তারা স্বর্ণাটে ॥ 
বলি বলে শুনিয়াছ ধনুক টঙ্কার | ' 
সেই ধনু মেই বাণে করিব সংহার ॥ 
বালিরীজ। কেবল মরিল এক জন । 
তোর মরণেতে মরবেক কথিগণ ॥. 

টা বালিরাজ। গেল যেই বাঁটে। 
ই বাটে থাঁক ছি য়] ভায়ের নিকটে ॥. 

্ অধন্মী'তোদ্সে ত তাঁহে নাহি পাপ। 
হের বাঁণ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ ॥ 
প্রাণ লব আজি তোর বজ্ রঃ বাণে। 
একত্র হইয়া থাক ভাই ছুই,জনে ॥ 
আ.তে দুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ ছুরাচার। 

তারার বিনয় বাক্যে হ্রস্থির লম্মমণ+। 

কভ্তিবান বিরচিত গীতি রামায়ণ ॥ 
& 

স্বওীবের সহিত লক্ষণের 

কথেোপকথন। 

স্থগন্ধি পুষ্পের মাল স্থত্ীবের গলে । 
সেই মালা স্রদ্্টীব ফেলিল ভাঁমিতলে ॥ 
সিংহাসন 'ছাড়িরা উঠিল ততক্ষণ । 
খোড়হাঁতে লক্মণেরে করিছে স্তবন ॥ 
হারাইর। র।জ্য প।ই রামের প্রসাদে। 

এখনি প ঠাই তোরে দেখ যমঘর ॥ ভোগার প্রসাদেতে বাড়িলাম সম্পদে ॥ পা 

পৃথিবাতে হেন কার্ধ্য কে কোথায় করে। | হেন রদনাথ স্বয়ং বিফ অবতার | 
আগে দিয়! ভরস। পশ্চাতে থাঁকে দুরে ॥ : কার শভি শোবিবেক শীরামের ধার | 
লা মিত। বলিয়: বিদ্বান কোল তোরে । সাতা উন্দাপিনেন রাম আপন শক্তিতে । 

এ এ পট শপ শ্শিিশীশীাীশিাাশাা শশী শিশাশা ি্িসিপশ শাশাশীীশিশী ক্লাশ শশী পিসী 

কত পথ্য করেডি ল- মা জনা ন্ররে ন।ইণ কেবন আম ভাহার সাহিতে ॥॥ 
স্বয” বিষ বুধনাঁথ কথিলোন দা 1 না বপ্িত। হাম নাব্য বসে আমি ঘরে । 

তেই তোরে ঈীরাম দিলেন পদডায়। | বানর জাতির দেন লাগে শিবারে ॥. 
€$1ণর সাগর রাম দয়ার নত সাদি! । পশুজাত ৭ রক শনি কতক দোম। 

বালি মারি ঘাল্য (দলশনতো ভেয়। বন্দী ॥ : সেননবহন, 

লন্মনণের শহাক্োম বাড়িতে লাগিল। 

1 এন না কারন দোপ ॥ 

লন্মমণ বলেন শুন সুগ্রীন রাজন। 
ব্রোসেতে সুঙ্ীব রাজানচন্িত হঈল ॥ রামকাধ্য কগি কর পুণা উপাঞ্জন ॥ 
ত্বর। কি কাতির। উঠিয়া ত তার। রাণা। | ঝ্ামকাধ্য কপিলে সর্বত্র হয় জয়। 

নণের পায়ে ধরি বালে যুছ্বাণা ॥. . শ। কিনে ধন্মলোপ অবন্ম সঞ্চয় ॥ 
৮ হালে সিত্র হয় সে পর্ধিবিত | : সত্যব। পা] হেলে করে সত্যের প।নন 

চ্যে্টের সমা্ ভারে সা উচিত ॥ ; মনে কর করিম 'সত্য ছুই জন ॥ 
ুঞ্জাব রামের শমত্র জগতে বিদিত। পরম আপনি সভা হয়ছেন পার। 
'এত তিরস্কার প্রভু ন| হয় উ.চত 1 তুসি ্ ত্যে বন্দ আছ অবশ্য” অপার ॥ 
ক্ষন! কর রাজপুজ্র হও তুমি স্থির | । রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ শ 
রামকাধ্য করিবে নকল কপি বীর ॥ তোমারে বিূপ বল। আমার অধ: ॥ 
দুরদেশে পর্বতেরে সমুদ্রের পারে | ন্র। কর কপীশ্বর করি পরীহক্ডি। , 
যেখানে বানর যৃত আছে এ সংসারে ॥ | তোমাকে ুর্ববাক্য বলা অ্তি দুরাচার" / 
সম্বাদ করিয়া শীত্র আনি সে দবারে। , | মাচ লোক মন্দ কথা নহে উপযুক্ত। 
সম্বর সন্বর ক্রোধ লঙ্গমণ জামারে ॥ মানা সহ আলাপ কৃরিরে ধন্য যু 7, 

সপ শেপ ৯ স শসপ্ 

উস 

০ পপ 



১ণ৯ রামায়ণ | 

 ধন্রর্টরাখ কম্মঘকর থে হয় বিহিত । হনুমান বাহিরে হইয়া উপনীত। 
'রামকাধ্য করিলে হইবে সব হিত্ ॥ ত্রিশকোটি বানর পাঠায় চারিভিত ॥ 

গর'অপ|র, কে হইবে পার, 
তার মাঝে লঙ্কাপুরী। 

কে যাবে তথায়, কি করে কথায়, 
উপায় তাহে ন! হেরি ॥ 

স্বগ্ীব রাজন," 'কর আগমন; 
জ্রীরাঁমের সমিধ|নে । 

করিয়া শিদ্ধীর্ধা, কর মি্কার্ষ্য। 
কর 'পলামে ধৈর্যবান ॥ 

রাবণ সংহার, জানকী উদ্ধার, | 

কর এই উপকার | 
* তোমার উদেঘ।গ, . নহিল ছুধ্যোগ, 

' ৮৮৮. কে'লইবেন হেন ভার ॥ 
রাবণ ছুরন্ত, কর তার অন্ত, 

অনন্ত" যশ; প্রকাশ । 
গীত রামারণ, করিল রচর। 

ভার! কপি কৃতিবাস ॥ 

গৃগীবেব কটক সঞ্চয় । 

বলিল রি র জা 9 আহবান কও 

হিমালয় দি মন্দর অ দি করি: 
বিন্ধ্য(চল ধৈবত, উদয় অস্ত গিরি ॥ 
সর্ববত্রে ঘোষণা দেহ আম।র আজ্ঞায় | 

_শ্যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায় ॥ 
পাঠাও হে দূতগণে দেশ দেশান্তর | 
দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর | 
ইহাতে বিলম্ব যেই-করিবে বানরে। 
প্রহারিয়া আনিবে তাহার চুলে ধরে ॥ 
অন্যমত করিবে ইহাতে যেই জন। 
আণিবে "তাহারে করি নিগুট বন্ধন ॥ 
স্বর্গ যত পাতালে আমার অধিকার | , 
কৌথাও না৷ থাকে যেন বানর সঞ্চার ॥ 
সুগ্ীবের কোপেতে বানর সব কীপে। 
কটকু আনিতে চলে অতুল প্রতাপ ॥ 

. পপ পাপ স্্সস. 

০ শপ শশা লা ৮ শি পাশে শ্ী্পীশ শিস পিসী পাশপাশি 

পপ আস জপ সপ পাপা পপ সপ পপ জপ পপি পা পাশ শী 

ঞ 

মেদিনী আকাশ যুড়ি চলে কপিসেনা । 
ঘেন পঙ্গপাঁল যায় ন! যায় গণনা ॥ 

চণিল বানরগণ দেশ দেশান্তর | 
পূর্বদিকে চলি গেল নীল নাম ধর ॥ 
পশ্চিমে চলিয়া গেল নীল নল মহামতি ॥ 
দক্ষিণ দিকেতে গেল আপনি সম্পাতি ॥ 

হনুমাম মহাধীর নহাপরাক্রম | 
উত্তরদিকেতে বান করিয়। বিক্রম ॥ 

একৈক জনার সঙ্গে চলে দশ লাঁখ। 
মহাশাব্দে চলে সবে করে ডাক হাক ॥ 
হুপহাপ লম্পে ঝম্প কম্পে বস্তুমতী ॥ 
অভিকষ্টে ধরে ধরা কুম্ম্য নাগপতি ॥ 
তত্জিরা গর্জিয়। বলে বাঁশির কুমার । 
যাআা কর করপিগণ আঙ্ছঞা অনুলার ॥ 

দশ দিবসের মধ্যে শাসবে সকলে । 
প্রাণদৃ৭ করব হে বিলম্ব হইলে ॥ 
বঁচিবে বলিয়া ঘদি সাধ থাকে মনে | 
ভরা করি আসিবে সকল কপিগণে ॥ 

| পাঁঠাইল মকলেরে বাপির নন্দন 
একেলা রহিল রাজবাটীর রক্ষণ ॥ 
হুইলেক দশকোটি কপি আগুসার। 
ঘারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার ॥ 

ঘুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে২। 
দশ্খদুনে আইসে সকল থাকে থাকে ॥ 
ক পিতার মধ্যেতে লাগিল কোলাহল 

গরীবের ভেট আনি দিল ফুলফল ॥ 
( দেখি স্থত্রীব ভাবেন মনে'মনে । 

কার্ধ্যবিদ্ধি হইবেক বুঝি অনুমানে ॥ 
আইল কটক সব কিক্বিন্ধ্য! ভিতর . 
অনঙ্য্যফ বানর দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ 

কিক্িন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে। 
চলিল স্থত্রীব রাজা মিত্র সম্তভাধণে & 
হগ্রীব আপন ঠাটে বলিল বচন। 
মিত্র সম্তাধণে আজি করিব গমন ॥ 



কি্ষিদ্ধ্যাকাগুড। ১৭৩ 

হৃগ্রীব করিতে যায় গ্রীরাম দর্শন | 
লক্গনণের প্রতি বলে বিনয় বচন ॥ 
বিষুণ অবতার তুমি রামের সোদর | 
আপনি চড়হ প্রভু চতুর্দোলপর ! 
তবে চতুর্দোলে আমি চাঁপিবারে পারি । 
মিত্র দরশনৈ চল যহি ত্বরা করি ॥ . 
তোঁমার চরণে মোঁর এই নিবেদন । 
শ্রীরাম লক্মমূণে যেন নদ] থাকে মন ॥ 
চতৃর্দোলে চড়েন তখন ছুইজন | 
চারিভিতে চামর ঢুলায় দাঁসগণ ॥ 
পঞ্চ শব্দ বাগ্গ বাজে করে শঙধ্বনি । 

কোলাহল করে সবে মহোৎসব গা ॥ 

কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘুমণি । 
আমা সম্ভাষিতে আপে স্থগ্রীৰব আপনি ॥ 
নিকট হইল আসি শু্ীব রাজন। 
মনে মনে ভাবে বীর মিত্র দরশন ॥ 

চতুর্দোল হৈতে নামে রাম বিদ্যমান । 
চলি যায় স্গ্রীব পর্ধত মাল্যব[ন এ, 
রামের চরণ বন্দে করিয়া প্রণতি । 

যোডহাঁতে দাঁগ্াইল হু ভুপতি ॥ 

আদরে শ্রীরাম তারে করে আপিঙ্গন | 
নিকটে বসতে দিব্য.দিলেন আসন ॥. 
করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাসা রঘুবর | 
্ুগ্রীব বিনয়ে তাঁর করিছে উত্তর ॥ 

হরিয়াছ রাম মম বিপদ সকল । 
তোমার প্রসাদে মিতা সকল মঙ্গল ॥ 

বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভাঁর 
সত্যে বদ্ধ হইয়াছি ধারি তর ধার ॥ 
তোমার প্রসাঁদে পাইলাম রাজ্যখ। 

' সকল বানরগণ ধরে ছৃত্রদণ্ড ॥ 
সীত। উদ্ধারিরে তুমি আপনার গুণে । 
উপলক্ষ কেবল থাকিব তব সনে ॥ 
যতেক বানর থাকে পৃথিবীর উপরে | 
যতেক ব্তি থাকে পর্বত শিখরে ॥ 
সে সকল আসিয়াছে আমার সম্বাদে। , 

কোটি২ বৃন্দ বৃন্দ অর্ধ দে অর্বৰ দে। 

৯ লি পরস্পর শি তাস ও চে সরস পসরা সলাত (এ শা আশিস সা সর আ স স 

নটি 

পরপর এ পক সপ পপ পপ পপ পপ পাশ ৮77 2 শী শীত শশী 
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| ছুরন্ড বানরসৈন্্য না হা গণন | 
ইহারা যে মনে করে কে করে লঙ্ঘন ॥ 
তিনকোর্টি যোঁজনের পথ ভ্রিভূবন'। 
প্রবেশিবে সব্বত্ে ছুজদ্বয় কপিগণ ॥ 
ন্র্গ মত্য পাতাল স্যজন বিধাতার । 
যেখানে থাকুক সীতা! করিব উদ্ধার ॥ 
তোমার চরণে ভক্তি থাকিলে আমার 
কোন কাধ্য গণি আমি মীতার উদ্ধার ॥ 
আমি কি বলিব প্রর্ডু তোমার চরণে । 
উদ্ধার আপনি লীতা আপনার গুণে ॥ 
ইজ্দ আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায় । 
গগণে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায় ॥ 

তোমার স্থজন স্থষ্ি এ তিন ভুবন। 
| তোমার নিদ্রায় নিদ্রা চেতনে চেতন ॥ ' 

কত শত জন্ম ব্রা তপস্তা। করিল। 
তবু তব পাঁদপন্ম দেখা না পাইল ॥ 
হেন পাদপদ্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে । 

 অর্ঁপনারে ধন্য করি গাঁনি এতদিনে ॥ 
| আঁমিত বানরজাতি কি বলিছে পারি । 
' মির বল আমারে সে দা আপনারি ॥ 
বাঁবৎ ন। হয় প্র সাতা৷ উদ্লারণ। 
তাবৎ আমার নাহি শযল ভোজন ॥ 

মীভারে আনিয়া দিলে তোমার গোঁচরে। 
ভবেত করিব রাজ্য কিছ্ছিন্ধ্যানগরে ॥ 

সসন্তষ্ট হইয়! রাম কমললোচন । 
সুগ্লরীবে,র উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ 
শবগ্রীবের ভাগ্য কথা 1 কে কহিতে পারৈ। 
নাথ ঈদলেন কৌঁল,.বনের বানরে ॥ 

সনা ছৈতে শু্জাবের' অধিক কপাল । 
ঘার প্প্রতি সদা রাম পরম দয়াল ॥ 

ঈ্ীরাম বলেন গুন সুপার সুহৃৎ | , 
তোমা, বিনা আমার কে করিবেক হিত ॥ 
অপুবব না মানি সুধ্যংহরে অন্ধরার্”। 
অপুর্ব“না মানি আমি সীতার উদ্ধার? 
অপৃবব না গণি মেঘ বরিময়ে জল । 
তোঁম।রে অপুবর্ব মিত্র,মানি হে কেবল ॥ 
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৯৭৭ 
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ছ্ই মিত্র পববতে করেন সম্তাষণ ।' 
আকাশ মেদিনী যুড়ি আসে কগিগণ ॥ 
দস্ত্ম [লা বাণরে আইল শতবলী। 
:॥ নেশ্য ৮নিলে গণণে লাগে ধুলী ॥ 
গবক্ষ সরভ গয়' সে গন্ধমানন | 
বানর পপ্ধাশ কোটি সঙ্গে আগমন ॥ 
অগ্রনিয়! বড় ধূম আইল ধুর্জাক্ষ। 
ত্রিশকোটি কপি লইয়া আইল শীলাক্ষ ॥ 
বানর মহ কোটি সাহত প্রমাথা। 
আইল আপর্ন সৈন্য আচ্ছাদিয়া ক্ষিতি ॥ 
গরম।থী বানর বলি ক্ষণে যদি নড়ে। 
দশ গ্রহরের পথ মেম্যা আড়ে যোড়ে ॥ 
'সন্তরী যোজন বার আড়ে পরিমাণ | 
শকলে করে যার শরার বাখান ॥ 
হিচ্ষুলিয়া পবর্ধতে যে হিঙ্গ,লিয়! রঙ্গ । 
বানর পঞ্জাশ কোটি সহিত বিভঙ্গ ॥ 
বানর সঞ্চরী কোটি লইর়। কেশ্রী। 
যহ।র বসতি স্থান মে মদয়গিপ্রি ॥ 

পুবব হৈতে 'সাইল বিনোদ সেনাপতি | 
বানর সহজ কোটি তাহার সংহতি ॥ 
ধূয়াক্ষ আইল ধৃত্র স্গ্রাবের শালা । 
গগণ যুড়িয়া ঠাট বেন মেথযাঁতা॥ 
স্ম্পাতি বানর আইল শৌগশর্ণ ধর । 
দেখিলে বিপক্ষ যায় 'পলাইয়। ডরে ॥ 
আইল হষেণ বৈগ্ঠ রাজার শশুর | 
তিনকোট বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর ॥ 
ভল্লগণ সাহৃত আইল লী? 

ছুর্জনম আইল মহাবার হযুমান ॥ 
যুবরাজ আইল সে লাস কমার । 
বানর সহ্জ্র কোটি যার পরিবার ॥ 
শত লক্ষ বানরেতে এক ক্কোটি জানি। 
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥ 
শত কোঁটি বন্দে এক অব দ্গণন। 

শত কোটি অব্ৰ দেতে খবব নিরূপণ ॥ 
শত কে। টি খর্ে রি মহখর্র্ব জাঁনি। 
শত কেটি মহাখরের্ব এক শঙ্ গণি ॥ 

সি ৬ 

৯ পোপ 

শা শীট শী াাশীশশ্টাাীশীীশাশী 0 শশা পাশা ৮ শিশািশশাশীশ শাশাশ পপি বিশ শসা 

পা রর ৯০ রর ০৫ শপ সপ পপ আপ এস আপ সপ স্পা সপ পাশ সপ 

রামায়ণ । 
৫ বর পিএ শি পাত অপ ৯ জজ পিপিপি পি শাসিত তা সি আপা বস পাস্দিলী সী 

শত কোটি শছে মহাশঙ্খের গণন | 

শত কোটি মহাশষ্ে পদ্ম নিরূপণ ॥ 
কোটি পন্মে এক মহাপদ্ম গণি। 
কোটি মহাপদ্মে সাগর বাখানি ॥ 
কোটি সাঁগরে মহাসাগর জানি । 
কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী ॥ 
কোটি আক্ষৌহিণীতে এক অপার | 

অপারের অধিক গণন! নাহি আর ॥ 
নদ নদা ব্যাগা ঠাট ভাঙ্গিল গব্বতি। 
সবর্ব ঠাট যুড়ে গেল মাসেকের পথ ॥ 
পৃথিবী যুড়িল সৈন্য নাহি দিশপাঁশ। 
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস ॥ 
গ্রীরান বলেন মিত। সৈন্য নানা! দেশে। 
পাঁঠাইঘ়। দেহ শীঘ্র পাতার উদ্দেশে ॥ 
তুমি যদি জানকার করহু উদ্ধার । 
তবেত আমার ঠাই সত্যে হও পার ॥ 
জ্ীরাগের ঠাই রাঁছা, লয়ে অনুমতি । 
নান। দিক পাঠ।ইতা ৫সন্য সেনাপতি ॥ 

ূ 

শত 

কাপ ওর গাহি পাই 
পর্ধতৈর উপরে বসিতে । ই'ষ্টাই॥ 
সুঞ্খান বিনোদ টস টি ভণে। 

58 ঘও তানি দাতি। অন্বেবণে ॥ 
নম সহ কোটি তোগ।র ভিড়ন। 
সাত অন্বেবণে তুমি কঃ মহ গমন ॥ 
নদ নদা গিপিবে মিলিবে কত দেশ । 
মেই» স্থানে গিয়া করিবে এবেশ ॥ 

ঘত খত পুগ্যাদশ দেখ পুথ্যস্থান । 
সকল বানর লইদ| করিনে পয়ান ॥ 
স্বর্গ হইতে গক্গাকে আনিল ভগীরথে | 
গর্গাদেব। পার হইও কটক সহিতে ॥ 
তগিহ সরযু ন্। পুণ্য তরম্িণী। 
কৌনিকী তরিহ বিশ্ব।সিত্রের ভগিনী ॥ 
ছুই কুলে গরু চরে মধ্যেতে গোমতী | 
গোমতী হইয়! পার পাবে সন্বগ্থতী'॥ 
ভগর্ষ মায় দেশ দেশ কোঁকনদ । 

ন্শ্যপের দেশে যাঁও পাগুৰ মগৰ ॥ 



, খাযভ পর্ববতে যাইও 

সল্প সি লি পাতি শসা িপাসিনত শি পসরা পিল সপ সি "৯ 

ব্রহ্মপুত্র তরি রঙ্গে করিহ প্রবেশ । 
মন্দর পর্বতে যাইও কিরাতের দেশ ॥ 
যাইবে, কর্ণাট দেশ আর শাকদদীপে | 
কিরাত জানিবা আছে অত্যন্ত বপে ॥ 
কনক টাঁপার মত,শরীরের বর্ণ । 
উঠান খানার মত ধরে,ছুই কর্ণ ॥ 

কালা হেন মুখখান' ভায়বর্ণ কেশ । 
এক গায়ে চাল পথ ললেতে খিশেম ॥ 

জলের ভিতর রা মারা মুখ । 

মাঁনুম ধরিয়! খায় অ ইলে মন্মথ ॥ 

বলিয়! মানুদব্যাঙ্য তা াহাদের খ্যাতি 

আতপ সহ্িতে নানে কি রাতের জাতি ॥ 

সীতা! লৈয়া থাকে যদি বি ঘরে। 
যত্র করি চাহিও ভথায় দক্ষেশনে ॥ 

কিরাতের পার । 

দেবগণ করে কেনি শিত্য অলভার্ ॥ 
সন্নক্কালে আইনে তথায় পুরন্দরে | 

যন্র করি চাহিও তথ। সীতা লক) 1 ॥ 

তার রববনক নাইও ক্গীরোদমাগর 

শ্বেতগিরি দেখিবা সে ক্বারোন উপুর ॥ 

বাতেন 

' শ্বেত নাগ ধরে তথা সহজ শেখর | 

শু 

সহজ কফণায় আছে বেন মহেশ্বর ॥ 

সহ ফণায় আছে সহজেক মগণি। 
মণির আলোতে তুল্য দিবস রজনী ॥ 
দটীরোদ সাগর করে পৃথিধা ধবল | 
শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগণম গুল ॥ 

শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহত্রেক কণা | 

পুর্ববদিক ধন্য করে দেই তিন জনা ॥ 
সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহ|রাজ | 
মী বন্দি গেলে পিদ্ধ হবে কা ॥ 

ভয় পর্ধবতে যাইও তার পূর্ববদিগে | 
তন তাঁলবৃক্ষ তথ!:আঁছে চারিধুগে ॥ 
মণি মাণিকেতে বাদ্দিয়াছে তার গুড়ি। 

' কনক রচিত তর শোভিত বাগুড়ি ॥ 
দেখিও বানরগণ শিখরে শিখর | 
অন্বেষণ কর তথ! সী লক্কেশ্বর ॥ 

পট 

পাপ স্পস্ট টি শী সপে শপ পশশি তি 

_কিধিদ্বযাকাণড | 
চে পাস পাস িস্পিস্পি সিপা্পি সিনা অ আআ ৯ শা শিস 

৮ পিল পি ৮ পপ শা সপ সপ 

_- সপ পি শপ ৩ 

পপ তল্পপী্পিপাশীসি ৮ ৯ পাশ 7 

অগাধ সলিল তার রড 
' চারি যুগ 

রি শেপ সপ ০ শশী শিপ পপ পাশ শা শশী শীত শা 

পাশ সপ পাল শশী শা। 

| 

১৭৫ 
১ পপিপপাস্পিট সপিসীস্পী পি পনপিসিসপীসিল সপ পাস সিসি সপিসিস 

তথা ঘদি উভয়ের না পাঁও উদ্দেশ । 

কালোদর পর্ধতেতে করিহ প্রবেশ ॥ 
সে পর্বতে আছে সরোবর কাল জল । 

তিন কোটি স্পা মর্প থাকে সেই স্থল ॥ 
এগাঁ ঘদি হাই ছাড়ে সব্বালোক নরে। 
তার কাছে দেব দৈত্য নাহি যায ডরে ॥ 
নদ নদী গিরি গুহা খজহ বিশ্ুর | 
সেখানে শিলিতে পারে জুষ্ট াক্কেশ্বর ॥ 
তথ যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ। 
লে।ছিত পববাতে গিয়। করিহ প্রবেশ ॥ 

দে পর্লাতে হে এক বড় চমতকার । 

িনাজন নদা তাহে বিষ পাখার ॥ 
তাঁর ডা আছে লোহিত, সাগর । 
ছুরভ্ত রাক্ষস আছে ঈগলের 1ভতর ॥ 

বণ ধরে। 
এক বৃক্ষ আছে তার তীরে ॥ 

সোণার শিদুলগাছ সব্ৰ” গায় কাটা। 
বর্ণের খল ফুল ধরে গোটা গোটা ॥ 
গল হৈতে রাক্ষসের। চড়ে তছ্ুপরে | 
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে॥' 

তথা বদি জানকীর ন! পাও-উদ্দেশ | 
পু” সাগরের তীরে কারহ এরবেশ ॥ 
আ।ড়ে দাঘে মে সাগর দ্াদশ যোজন । 
সাবধানে পার হইও সব কপিগণ ॥ 
উদয় গিরির অঙ্গ সব স্বর্ণময় | 
পুগিব। উজ্জ্বল করে সূর্যের উদয় ॥* , 
তিন দক্ষ দুই শত্ যোজনের পথ । 
চক্ষুর শিমিনে গূর্ধ্য করে গতায়াত ॥ 
মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান। 
বালখিল্য নামে মুনি বিঘত প্রমাণ ॥ 
উদর গিরির'পুবর্ব নাই সুধ্যোদয়, 
অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয় ॥ 

সে'দেশ কখন নহে আমার'গেছির 1 - 

দেখিব। উদয়গিরি ফিরবে বানর" ॥ 
বাঁইতে উদ্য়গিপ্ি লাগে একদা । 
মাসেকের বাড়া হেলে ধার বিনাশ ॥ 

ই 



৯ খন্ড 

মাসেকের মধ্যে যে ব!নর না আইসে। 
সধংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥ 
বানরকটক স্থগ্রীবের আজ্ঞা পাঁয়। . 
সীতার উদ্দেশে তার! পুরর্বদিকে যাঁয় ॥ 
কুক্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী। 
অদ্ভুত রচিল পৃববদিকের পাঁচনি ॥ 
রুক্তিবাঁস পণ্ডিত মুরারি, ওঝার নাতি। 
ধার কণ্টে বিরাজ করেন সরম্বতী ॥ 

0. 

সীত। মম্ষেণে চতুদিফে 
বানর প্রেরণ । 

শ্মশ দমন রানণ রাজা রাবণ দনন রাম 
শমন ভবন না হয় গমন যেলয় রামের নাম 

চগুলে ধাহার দয়া বড় 8 | 
পাষাঁণে নিশান আছে 'শ্রীরামের গুণ ॥ 

জরীরাম নামের গুণে কি দ্ব তুলনা । 
পাষাণ মনুষ্য করে নৌকা করে সোণাশ। 
রামনাম লইতে ভাই না করিহ হেলা । 
সংষার তরিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা ॥ 

শ্রীরাম স্মরিয়া' যেবা মহণরণ্যে যা । 
ধনুব্বাঁণ লৈয়। রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥ 
দক্ষিণে রাবণ বৈনে স্রীব ত দানে । 
বড় বড় বীর পচে সেইত দক্ষিণে ॥ 

বালির কুমার পাঁচে মন্ত্রী জান্ুবান।  « 
পবননল্দন, পাঁচে বীর হনুমান ॥ 
গামভ কুমুদ পচে রস্ভা যোদ্ধাপতি | 
শ- শীল পাঁচিলেক মূখ্য মেনাপতি ॥ 
দুএীব বলেন সৈন্য শুন সাবধানে 
সাতার উদ্দেশে বাহ তোমরা দানে ॥ 
যত দদ্ নদী দেখ যত দেখ দেশ । 
যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ ॥ 
উত্তম, অধম স্থানে করিহ প্রবেশ 1 : 
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ 
কুষ্ণবেণী নদী যে নমমর্দা গোদাবরী | 
যাবে অশ্বমুখগিরি নদী বে ক'ল্রৌ ॥ 

জু 

শট শি শশা পপ শসা পাপী 

গু 

সপ শপ? পাশা? শিপ শিপ াশাসপি ীীশীশী 

বামায়ণ। 

"প প্রাইব! পব্বত বিদ্ধ্য সহ শিখর | 
। নানা ফল ফুল তথা দিব্য সরোবর ॥ 
পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উতৎ্কল। 
মলন্ন পব্ৰতে গিয়া দেখিবে কেবল ॥ 
মহেন্দ্র পবব তে যাবে অত্যুচ্চ শিখর । 
সব্বক্ষণ থাহকন তথায় পুরন্দর ॥ 
তাহার দক্ষিণে যাইও সাগরের তীর । 
চন্দনের বন তথা স্রণন্ধি সমীর ॥ 
শ্থগন্ধি চন্দন নিরখিবে সাঁরি' সারি । 
সাগরের পার যাইও স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥ 
মৈনাক পব্বতি আছে সাঁগর ভিতর । 
সলিল হইতে উঠে সহঅ শিখর ॥ 
সোণার পব্ব ত দশদিকের প্রকাশ । 
সহ্ত্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ ॥ 
পবনের পিতা সে সুধ্যের হয় সখা । 
যার পপ থাঁকে তারে নাহি দেয় দেখা ॥ 
সাগরের মধ্যে আছে সিংহিকা রাক্ষলী | 

| বিষমণ্রাক্ষনী সেই সবর লোকে ঘুষি ॥ 
বিবম রাক্ষপী সেই ছায়। পাইলে ধরে । 
বার শত জীব জন্তু গিলে একেবারে ॥ 
সন্তরি যোজন তনু আড়ে পরিসর । 
দুই শত যোজন দীর্ঘ উভে কলেবর ॥ 

. অদ্ধ তন্ন জলে খাকে অদ্ধেক আকাশ । 

তাহা দেখি বারগণ না পাইও ত্রাস ॥ 

সকল বানর তথা হইও সাবধান ৷ 
এক '্লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ & 

সাগর তরিবা! সবে শতেক যোজন । 
স।গরের পার লঙ্কা তথায় রাবণ ॥ 
চারিদিকে মাগর মধ্যেতে লঙ্কাগড় । 
দেবগ/ণর গতি নাই লশ্বার নিরুড় ॥ 

খুঁজিবে লঙ্ষার মধ্যে সীতা লঙ্কেশ্বর । 
ঘত্র পুত্নঃনরে তথা সকল বানর ॥ 

স্ঞ্ীব বলেন শুন পবননন্দন | 
তন সে সাঁধিবে কার্য লষ্ মোর'মন ॥ 
অগ্নি জল নাহি মান পবনের গতি । 
তুমি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি 1 

পাপ পাশাপাশি শসা শীট শী শা ীীশ্টাটি শিপপিশা্পীপশাসপীশাশা শশা শিশ পো ৮ শশিশিশীপশ পাশা শাটাশিতি শা টিটি শো ীসপি শী শাশিটাটা সি শোিিপাশিশাাাট  শীশািটিটি এ সাপ িশ্শিশীস্পি 

রত 

লা 
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তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হব পার ৷ | তাহার পশ্চিমে বাইও পাটনে পাউন। 
তব ষশঃ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥ হিচ্ছুলিয়। গিরি তথা অদ্ভুত গঠন ॥ 
তুমি ঘলি পীত। দেখ তবে আমি সখী । | তার তাঁর পুর্ব সিন্ধুনদদী পশ্চিমে নাগর? 
আর কে দেখিবে দীতা। ইহা নাহি দেখি ॥ মধ্যে তার হি্থুলিয়া অত্যুচ্চ শিখর ॥ 
সুগীব রামের প্রতি বলিল বচন | আন্থেনণ করিবে সেখানে সব ঠাই । 
জরনাইতে জানকীরে' দেহ নিদর্শন ॥ তোমর। করিলে বত্ব অসাধ্য নক ভাই ॥ 

হনুমান সহ ভার নাহি পরিচয় | তথ] যদি শাহ সাও সাতাধ উদ্দেশ। 
কি জানি বানর দেখি যদি পান তয় ॥  . চক্দ্রবান পর্বতে হে করিবে প্রবেশ ॥ 

রাম বলেন শুন শুঁগরাব হুহৃৎ | পশ্চিম সগরতীর একই যে। [জন। 
অন্কুরী দিলাম আমি সাতার প্রতীত ॥ যন্ত করি সেখানে, করিও অন্বেষণ ॥ 

দিলেন অন্তুরী রাস নিজ নিদর্শন |  চদ্জলাখ গির করে আলো দশাদগে | 
হাত পাতি নিল তাহা পব্ননুন্দন ॥ সাবধানে খুজিও নকলে একষে।গে ॥ 

বিদায় হইয়। বীর হনুমান নড়ে । বিজু সেখানে অদ্ভুত তায় ধর । 
গতর্দ শরার যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে॥ ! অশ্গরের হাড়ে চঞ্ অস্তুত্ত আকার ॥ 

পপ শপ শিপ শশা 

সপ পাপা” সপ শপ 

পল পপ 

চলিল সকল ঠাট সুঙ্জীব আদেশে | ৷ হয়গ্জাৰ অনুর মারেন গদাধর | 
০42 হি | ক 2 টা ৮5-৮5 'দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃভিবাসে ॥ ৷ অঙ্গরের হাড়ে চক্র দেখিতে সুন্দর ॥ 
কতিবাস পণ্ডিত মুরার্ষি ওঝার নাতি । । সেই অস্থরের হাড়ে চক্র স্থগ্থি করি। 
ঘর কে সদ। কেপি-করেন ভাক্তী- 8) মেই অঙগবের হাড়ে হি চক্রধারী ॥ 

সে পবৰব তে আরোহিবে সকল “বানর | 
বর করি অন্বেষিহ মীত। লক্ষেশ্সর ॥ 
তথ। যদি উভয়ের না পাও উদ্দেশ। 

1 ব্রাহ পব্নতি গিয়া করিবে প্রবেশ ॥ 
যেখানে দেখিবে যত নদ নদী দেশ। 1. চশ্পাণ ছাড়াই! পঞ্চাশ যোজন । 

সাবধানে মে সব্বত্রে করিবে প্রবেশ ॥ বরাহ পব্দতে বাইও শিশ্মল কাঞ্চন ॥ 

সুস্থান কুস্থান না করিহ বিবেচনা । কিশ্বকম্মা স্থজিলেন বরুণের ঘর। 
অন্বেষিবে জাঁনকীকে করিয়া মন্ত্রণা ॥ হীরক মাঁণিক্যময় তথা মনোহর» *:, 
সিন্ধুদেশ মলয়দেশ কাবেরীর তীর | পুরী আলো করে জ্যোতি অন্ধকার দূর 

ক্রিমিজীব দেশ.যাইও অতি মে গভীর ॥ ; অস্থুর নরক নাম বিক্রম প্রচুর ॥ 
তাহার নিকটে আছে কেতকীকাননণ, | বরুণের মহিত (সে বেসে সেই দেশে । 
দিশপাশ নাই তার অনেক যোজন 1 তেকারনে বরুণ তাহারে নাহি নাশে ॥ 
ছুই পার্বে কেয়ারন দেখিবে অপার । সেখানে হইও মবে অভি সাবধান। * 
কেয়াবনে কাঁটা যেন করাতের ধাঁর তার হাতে পড়িলে নাসিক পরিভ্রাণ ॥ 

পেস ৯ শর পলাশ 

0৫:৫০ ভা বার 

শশ্চযদকে সীভার আনষণে 

ঘানরগণে৭ ৫গ্রপণ । 
পপ শপ পাত লা পা শো পাপা পপ | পিসী পপ পপ শা 

টি 

সকল বানর তখা হইও সাবধান । অপ্র্নন্ত রূপ তন্থু করিবে উথায় 1 
“শীত্র শীত্র" গেলে ভ্রুথ! পাইবে হে ত্রাণ ॥ | আমারে করহ, মুক্ত এই প্রতিজ্ঞম্ম ॥ 

কেরাবন এড়িয়! যাইবে তালবনে । 1 তথ। ধদি জাঁনকার ন| পাও উদ্দেশ । 
হুঃখ গাসরিবে সবে সেণ্তাল ভক্ষণে ॥ | মের পর্বতে গিব। করিহ প্রবেশ ॥ 
২8 [| ২৩ 
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_দেখিবে পর্ধত সেই কনক রচিত! 
সদা ঘাটি সহজ পব্বতে সে বেহ্িত ॥ 
তথ। ষাট সহ্ত্র পব্বতের উদয় । 

সেই ধাটি সহত্র পব্বত ্ বর্ণময় ॥ 
সোঁণার খঙ্র বৃক্ষ হ্থমের উপরে । 

দশদিক আলে করে দশ মাথা ধরে ॥ 
তথ। আঁসি করে কেলি শঙ্কর শঙ্করা । 
দিবা অস্ত যায় তথা আইসে শর্ববরী ॥ 
এন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবাত়ে | 
নানা মত ফল ফুল আছে.যুথে যৃখে ॥ 
গীত ঘাগ্য নৃত্য করে পরম কৌতুকে। 
নর্তকী করয়ে নৃত্য দেখে দেবলোকে ॥ 
পরিসর তিন লক্ষ ছুশত যোজন । 

ঁ 3 

৪ক্ষুর নিমিষে সূর্য্য করয়ে গমন 1 
অপূর্বব পর্ববত সেই দেব অধিষ্ঠান। 
হ্বমেরদ্র উপর সকল রম্যস্থান | 
নাঁসষেতে সুধ্যদেব করয়ে গমন । 
স্ুমেরু বেড়িয়। সূর্য্য করয়ে ভ্রমণ ॥ - 

স্বর্গ মত্ত রসাতল হমের গোচর । 
দেবগণে কেলি তথা করে নিরন্তর ॥ 

হুমেরুর ফিরিয় সুধ্য গিত্য করে গতি । 
এক দিক দিন হয় আর দিক রাতি ॥ 
স্বর্গ মত্য পাতাল ব্যতীত নাহি স্থান ॥ 

তুক্ষেকু উপরে সকল অধিষ্ঠান ॥ 
_স্থমেরুর পশ্চিমে সুর্যের নাহি গতি । 

' অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি ॥ 

তাহার পশ্চিমে নহে গমন আমর । 
শৃমের পর্্যস্ত দেখি আসিবে হে ঘর ॥ 
প্ুমেরুতে যাইতে আসিতে এক মাস। 
মাসের হইলে বাঁড়। সবার বিনাশ ॥ 
যেইবীর মীসেকের মধ্যে 7 আইসে। 
সবংশে মরিবেকধ্সেই আপনার দোষে ॥ 
চলিল সকল ঠাট সুগ্রীব আদেশে । 
পশ্চিমদিকের যাত্র! রচে কৃত্তিবাসে ॥ 

পপ 

'লামার্ণ 

উত্তরদিকে সীতা মন্েষণে 
1: 'বানরগণের ৫প্রুরণ 1 

সৃগ্জীব বলেন শুন বীর শতবলী । 
তব সৈন্য চলিতে গগণে লাগে ধুলি ॥ 
বানরের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি । 

| চলিবে উত্তরুদিক আমার আরভি ॥ 
কুমুদ ছিবিধ দধিবদন ভূধর। 
আর আর আছে তব প্রধান বাশর ॥ 
শতবলী বলি হে উত্তর তব দেশ। 
( যাত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদেশ ॥ 
| যত দেশ জানি আমি কহি তব স্থান । 
| তথা সীতা অন্বেধিহ হয়ে সাবধান ॥ 
ৰ ইহার উত্তরে পাবে দেশ বে বর্বর | 
( হিম।লর গিরি যাবে যথ! হিমঘর ॥ 
৷ সুর্যের কিরণ যেন জন্তু সবে বৈসে। 
ভাগীরখী গঙ্গাদেবা তথ! হৈতে আসে ॥ 
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বমতি । 
তথা হৈতে ভগীরথ আনে ভাগীরঘী ॥ 
এমন পুণ্যের স্থান নাহি ভ্রিভুবনে । 
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে ॥ 

নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়! ভূবনে | 
৷ পাপীরে করেন মুক্ত নিজ দরশনে ॥ 
ৃ কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিম। | 
ৰ চারি বেদে বিচারিয়। দিতে নারে সীমা ॥ 
| আছিল সৌদাস ঘিজ রাক্ষন হইয়!। 
1 গেল সে বৈকুণ্েপুরী গঙ্গাজল পাইয়া ॥ 

ূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে মহীপাল। 
গঙ্গাহেতু তপস্তা করিল বহুকাল ॥ 
আরাধন ব্রহ্মার করিল বারে বারে। 

৷ তার পর বিষুর তপস্তা অনাহারে ॥ 
 ভগীরথ নানাবিধ তপস্তা। করিল । 

গঙ্গার জন্মের তত্ব কেহ না বলিল ॥ 
শিব সেবা করে দশ হাজার বৎসর । 
তবে শিব আইলেন তারে দিতে বর ॥ 
'ভগীরথ বলে শুন দেব পঞ্চানন । 
গঙ্গা দিয়া রক্ষা! কর এই নিবেদন ॥ 

১ পাপ পাস 
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মম পিতৃলোক ভম্ম-হয়েছে'পাতালে |: 
গঙ্গা দরশন হৈলে স্বর্থবাসে চলে ॥. 

 গঙ্গাধর বলেন না জাঁন সে গঙ্গায় | 
কি জাতি ধরেন গঙ্গা থাকেন কোথায় ॥ 
ভগীন্পথ শুনিয়৷ ভাবেন দুঃখ মনে । 
আমি কি বলিব গ্রভূ তোম।র, চরণে |: 
অষ্টাবক্র মুন কহিলেন মোর স্থান । 
আপনি কহিবে প্রত গ্রক্গীর বিধান ॥: 
বসিলেন ধ্যামে শিক মুদিত নয়নে ।' 
গঙ্গার জনম তত্ত্ব জীনিলেন মনে. ॥ 
ভক্ত জ্ঞানে মহাদেব তৃষ্ট হয়ে তায়।- 
গঙ্গ দিয়! ভগীরথে করেন বিদায় ॥ 
আগে যান ভগীরথ করি শঙাধকনি | 
হিমালয়ে উচিলেন দেবী তরপ্ণা ॥ 
সবে বলে সাধু সাধু ভাল ভগীরথ। 
গঙ্গা, আনি করিলেন তান্িবার পথ ॥ 

ভবনের মধ্যে ভগীরঞ্ণ পুণ্যবান | 
ক্রিভূুবনে কেবা নুগীরথের সমীন ॥ * 
সংসার পবিত্র হেল পরশে গঙ্গার-। 
স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল ভ্রিলোকের উদ্ধার ॥ 
আইিলেন গঙ্গ| ভগীরথের কারণে । 
মহাপ।গী স্বর্গে যায় গ্গ। দরশনে ॥ 
রামন।ম ল্মরণেতে পাপের বিনাশ | 

গঞ্গর মাহাত্ম্য গীত রচে কুভিবাম ॥ 
হেন হিমালর-পিরি' বু আয়তন | 

তথা যাতে অন্বেষিহ ভাঁনকী রাবণ | 

তথা যদ্দি জানকীর না পাও উদ্দেশ |? 
তাহার উত্তরদেশে করিহ পবেশ ॥. 
বিমম ভূগ্গম অতি ভয়ানক স্থল । 
রক্ষ নাহি গিনি নাহি নাহি তাতে জল ॥ 
দুইশত যোঁজনের পথ সেই দেশ । 
পাঁইবে অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ ॥. 
সকল বানর তথা হইও সারধান | 
ঝাট য্টবে আঙিবে তবে সে পরি' ত্রাণ ॥ 
কৈলাস পব্বতে যাইও তাহার উত্তক্ন |, 
সেই.দিব আলে! করে সহ শিখয় ॥ 

টি 
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পাপী পপ পপ (এপ এ 

যোঁজন সহশ্র নয় তার আয়তন ।' 
উভেতে প্রত লক্ষ গণিন্ত যৌজন ॥.. 
তাহাতে অপুবব €তুরী পুররিপু-যাস্ |; 
সতত করেন লীল! পব্কুতী সহায় 
আর এক অদ্ভুত অলক! নামে পুরী। 
ধমেশ্বর কুবের তাহার অধিষ্কীয়ী ॥ 
তাহার উপরে'ণদী নামেতে বিষলা । 
তার জল রাঙ্গা বর্ণ যেন রত্বপলা ॥ 
ধনশুর ঘুবের করেণ-পান তায় । 
শ্রগন্ধা চন্দনবুছ্ তীরে 'শোভী/পায় ॥ 
সীত। লৈয়া যদি থাকে তথ দানব 1 
চত্প্দিকে তাহার করিও "অন্বেষণ ॥ 
তথা যদ্দি জাঁনকীর না পাও উদ্দেশ । : 
ক্িশু্গ পববতে গিয়া ক্রিনে প্রাবেশ 0৮17 
ত্রিশৃঙ্গ পব্বতি সেই তিন মুর্তি ধরে |" 
চমতকার হবে তগ্ঃ নকল বাশরে 

এক শৃঙ্গ রূপ তাঁর ঘেন চন্দ্র কলা ।' 
দ্বিতীয় শৃ্গের“রূপ যেন মণি পলা ॥ ; 
অন্য শৃঙ্গ রাঙ্গা বর্ণ সব্বত্র গুকাশ। 
রিশৃঙ্গ পব্ব তি গিয়া ঘুড়েছে আকাশ ॥ 
দেখানে করিও তত শিখাবে শিখর. 

যত্র করি অন্বেষিহ সকল বানর ॥ 

তথ! ঘদি নাহি পাঁও সীতা লঙ্গেশ্বর ) 
তাঁহার উদ্দেশে যাবে তাহার 'উত্তর |: 
তাহার উত্তর এক অদ্ভুত'আরুরি। 
ভাক্কুক্ষ দেখিবে সে অতি চমৎকার | 
জন্ুরুক্ষ সেই নোণার-আকাঁর | 
তার নামে জন্থুঙ্গীপ হইল প্রচার ॥. 
সকলের মুগ্য সেই জন্ুর্ীপ কয় |! 
অন্য বত জন্বুখীণ তুল্য তারি নয় ॥ 
তার তলে ,দেবগণ নিতা করে কেলি ৷: 

তাহার কারণে এই জন্কুবীপ বলি ॥ 
চি ডাল দরে বেন পব্ব'তের ছুড়া।' 

| লক্ষ বোজনের বেড়া সে গাছের গোঁড়া 8, 
। দাঁভ লয়ে যদি খাঁকে তথায় শ্ীধণ 1. 

চরিদিঃক সেখানে করিবে আন্েনণ 



২৮৬ রাহারণ। 

তথা যদি নাহি পাও সীতা! লঞ্ষেশর | দূর হইতে পর্র্বত করিবে দরশন। 
করিবে গমন আরে। তাহার উত্তর ॥ তাহ।র মধ্যেতে গেলে অবশ্থা মুরণ ॥ 
মন্দর পব্ব ত জন্তুদ্বীপের উত্তর । সে পর্বত রাখিয়। দক্ষিণে কিম্বা বাষে | 
এক হুদ আছে তথা পরম শ্রন্দর ॥ | তাহার উত্তরে যাবে গিরিজ্রোণ নামে ॥ 
সব্রস্থুলী বলিয়। সে হৃদের খেয়াতি। . | দ্রোখগিরি দেখিলে হইবে বড় সুখী । 
আইসেন দেশিতে দে হুদ গ্রজাঁপতি ॥ দেব গন্ধর্ধ্বের আছে যত চন্জুমুখী ॥ 
ন্বর্ণ হৈতে সেই হদে গড়ে গঙ্গানীর | বালাখল্য আদি করি যত মুনিবর 1 
বেশিকী নাঁমেতে নদী"বহে সেই তীর ॥ ; বাস করে সকলে মে পর্বত উপর ॥ 
আমার বচন শুন সবর্ব কপিগণ। , £ | চজ্দ্র তেজ নাহি তথা'সূর্যের প্রকাশ । 
সাবধানে আন্বেমিবে দীত। দশ।নন ॥ নক্ষত্র নাছিক রি না দেখি আকাশ ॥ 
তথা বাঁ গাহি পাও শীত লক্ষের, কাশিশীগণের তেজে তথা আলো করে। 
তাহার উত্তর ঘাঁবে মহেশ সাগর ॥  পুণ্যদা নামেতে নদী তাহার উপরে ॥ 
'গহেশ সাগরে জন্মে বন্থমূল্য ধন । দুই কুলে আছে তার বংশ অগণন। 
সাড়ে দীর্ধে সাগর সে শতেক যোজন ॥ | উত্তর তীর্েতে বংশ উপরে মিলন ॥ 
অন্তাচল পব্বত সিরের ভিতর | রেচ্ছজাঁতি আছে তথ দেখি ভয়ঙ্কর ৷ 
জল হেতে গিরি উঠে সহজ শিখর ॥ নদী প'র হয় তাঁর। বাঁশে করি, ভর ॥ 
€দেখিয়। হইবে সবৈ মভয় অন্তুর | ত।হার উত্তর যাবে সীতার উদ্দেশে । 
গন্বেষিহ সাবধানে মহেশ সাগর ! সেই 'দেশে বহু লোক হরধিতে বৈসে ॥ 
€নাণার পবধ তে দশদিক হুপ্রকাশ। যাহা চাবে তাহ! পাঁবে মিষ্ট রুক্ষ ফল । 
সহজ শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ ॥  স্ব্ণদ্রব্য জন্মে তথা সোণার উৎপল ॥ 
সেণ|র গঠিত গোটা দেখিতে হঠাম। | নানা রত্র মাণিক সে জলেতে উপজে ॥ 
(শবলির্জ অছে তাহে যেন শিবধাম ॥ র রক্তবর্ণ নদীজল মানিকের তেজে ॥ 
বাঁবণ মে মহেশ পে সব্বক্ষণ | . নানা রত্ব অলঙ্কার পুরুষেতে পরে । 
মহেশের্ কীছে গিয়া থাকেন রাবণ ॥। | কি বর্ণিব অলঙ্ক।র সত্ীলোকে যা ধরে ॥ 

র 

শা আস অপ ছি পা লি ৩৯১০৯, প্র রাত 

পাম্প পপুলার 

শত আন সস সদ ৩০ 

শপ ০৮ পপ পপ পাশা পাপা  শেস্পিশপীা 

অন্বেষণ করিও €হ শিখরে শিখর 1 অহস্কারে নারীগণ ইন্দছে না মানিল।"ু 
'পাইতে পারিবে তখা সীতা লক্কেশ্বর ॥  : ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল ॥ 
কিন্তু মায়া জানে সে পাঁপিষ্ট, দশানন | | অহঙ্কারে বেমন না মানিলি স্মামীয়। 
্বর্থ মত্ত পাতাল জিনিল ত্রিভূবন ॥ , জীবিত হুইবে দিনে রাত্রে স্বৃতপ্রায় ॥ 
€নবিয়! শিবের পদ দিখিজয় করে। । সেই পাঁপে মৃত থাকে সকল রজবী । 
ভিভৃকন জ্বিনে বেটা শঙ্করের বরে ॥ প্রভাত হইলে বাঁচে সকল রজনী ॥ : 
দেবগণ যার জরে এক পাশ হন্ন। রজনীতে থাকে তার! হয়ে অচেতন । রঃ [ 
সবে মাও বালি স্থানে তার পরাজয় ॥ ! গ্রভাতে উঠিয়া করে সংগীত নর্তন ॥ তথা ঘুদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ * ূ বছুরত্বা পৃথিবী বলেন ষব্র'জন.। 
মহীধ্র রেঞ্জে গিয়া করিহ প্রবেশ ॥ ৷ কত ঠাই কত সমষ্টি না হয় গণন ॥ 

| 
তন পর্বত দেখি লাগিবেক ভয়। * | সাবধান হৈয়া যাবে যৃত কপিগণ। 
বিন পব্বত সেই. অন্গকারময় ॥ বতেতে খু'ঞ্জিবে তথা জানকী রাবণ & 
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তাহার উত্তরে ষাঁষে অনভ্তসাগয় |, "| আ্ীরাম লঙ্গমাণ কেন হও বিগ্কমান | 
তথা হইতে হেমগিরি নাম গিরিবর ॥ সীতা উদ্ধারিব আমি হয়ে যত্রবান ॥ 
সকল পর্বত মধ্যে হেমগিরি সার? কি হেতু শ্রীরাম তুমি মনে ভাব আন । 
জ্কল পর্বত জিনি শিখর তাহার ॥ একেলা রাবণ মোর্ না ধরিবে টান ॥ 
আঁকাশেতে ঘার শৃঙ্গ লাগে সারি সারি! ,আসিতে যাইতে মোর যে হউক ব্যাজ । 
হেমগিরি 'সমগিরি জগতে ন? হেরি ॥ র অবিলম্বে দেখা দিব সিদ্ধ করি কাঘ্ ॥ 
তাহার উত্তরে নাই ভাক্করের্ গতি । উন সদাগািক 
অন্ধকারমর তথা নাক বসতি ॥ ; ভরস। পাইল মনে স্থৃপ্রীব রাজন ॥ 
তাহাঁর উত্তরে নাই আমার গমন ।  চলিল সকল ঠাট স্থগ্রীব আদেশে। 
সৈ পর্য্যন্ত খুঁজিয়। ফিরিবে সর্বজন ॥ | উ উত্তর রদিকে ফাল্সা রচে কৃত্তিবালে ॥ 

ওই কহিল|ম' জদ্ুবীপের উদ্পতি। ূ 
এই অবধি আঁছে জীব জজ্তর.বসতি ॥ | 
হেমগিরি আসিতে যাইতে একমাস । পূর্ব উত্তর পশ্চিমদিকে সীতার 
মাসের অধিক হইলে সবার বিনাশ ॥ দেশ না হও বার্তা” 
৯ মধ্যে যেই ফিরে না৷ আইনে । নদ নদী পর্বতের শুনিয়াত নাম ॥ 1 

বংশে মজিবে সেই আপনার দোষে ॥ ; শ্ুত্ীবেরে জিজ্ঞাসা ফে করিলেন রাম ॥ 
ঞ দ্বেশের কথা কহিনু সবাকে। . । আগর পর্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত । 
যে দেশে থাকেন সীতা! উদ্ধীরিবে ন্তাকে ॥ ॥ কেমনে জানিলে মিত্র কহ সে বৃত্তান্ত ॥ 

স্বর্গ মর্ত্ট পাতাল ঘে এই তিন স্থান। ূ কহেন স্থত্সীব শুন রাম গুণাধার | 

ইহ! বিন! সি নাহি শাস্ত্রের বিধান ॥ ূ বালি ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার ॥ 
যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে। (মপ্তবীপা মী বালি নিমিষেকে যায় । 
মীতাদেবী আনি দিতে জীরামের পাশে ॥ ৰ কোন দেশে যাব আমি শা দেখি উপায় ॥ 
আনিতে ন! পার যদি মীতা ঠাকুরাণী | -; যে দেশে যাইব আমি তথা বালি যাবে। 
ক্ামি গিয়া তাহার করিব হানাহানি ॥  মৃহুর্তেক দেখা পাইলে তখনি যারিবে ॥ 
মাসেকের মধ্যেতে আসিবে বীরগণ। | বালি সম বার নাই এ তিন ভুবনে । 
অধিক হইলে, তার অবশ্য মরণ | স্বণ”মত্ত্য পাতালেতে ফিরি মে কারণে ॥ 
স্পগ্রি সাক্ষী করিয়া! করিছে অঙ্গীকার । (এক দিন এক স্থানে না থাকি কোথায় । 
প্রাণপণে আমি দীতা। কথ্বিক উদ্ধার ॥ বড় ভয় বালিরাজ। যদি দেখা পায় ॥ 
সর্ব স্থানে যাব আমি ঘতদুর সঙ). দেখ। পাইলে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠুর ॥ 
তার পর প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥ সে কারণে পলা ইয়। ভ্রমি বহু দূর ॥ 
মালসাট মারে'বহু দেয় করতালি । সাগর পর্বত নদী দেশ দেশান্তর।' 
মেঘের গর্জনে গর্জে বীর শতবলি + | সব্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরস্তর ॥ 
কি কৃর্য্ে পাঠাও রাজা এত মেনাগণ ? ] স্থাবর জঙ্গয় আদি এ তিন.সংসার * 
আমি আনি দ্বিব সীতা মারিয়া! রাবণ ॥ || প্রতি স্থানে. ভ্রমণ করি হে শতষার ॥ 
পাতালে থাকেন সীতা পাতালে প্রবেশি | [যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অন্ত । 
মাগরে থাকেন বদি তীহা আমি শুষি॥ | দেকারণে জানি মিত্র নকল বৃত্তীস্ত ॥ 



১৮২ 

পুর্ববকথা কহিলাম তোমার 'গোচরে। 
পর্ব তত্ব জানিলাম পে বালির তব্রে॥ 
খদ্যমুকের কথা যে. কহিল হনুমান । 
সে করণে করিলায় হেখা অবস্থান 1 
চারি পাত্র ভরমিতাম হয়ে সম্কুচিত। 
তোমার গ্রষাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত ॥ 
এইরূপে ছুই মিত্রে প্রত্যহ 'সস্তাষ । 
হইতে হইতে প্রায় পুর্ণ একমাস ॥ 
এক দিন পূর্ববদিক হইতে স্বমতি। 
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি ॥ 
ন। শুনি লীতার বর্তী। আর্ত রঘুবীর | 
আইল পশ্চিম দেখি হবেণ সুধীর ॥ 
“পশ্চিম উত্তর পূর্বব তিন দিক দেখে | 
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে ॥ 
নান! গিরি চাহিন্ু খুজনু বু দেশ। 

কোন দেশে না পাইন সীভাঁর উদ্দেশ ॥ 
রঘুনাথ হইলেন শুণিয়া মুকিত | 
তাহারে প্রবোধ দেয় স্ুগীব সহ ॥ ' 
দক্িণদিকেতে প্রভু রাবণের ঘর | 

, সে দিকে গিয়াছে যত প্রধান বানর ॥ 
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী 'জান্বুবান। 
কার্ধ্য সম্পাদক সঙ্গে বীর হনুমান ॥ 
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান । 
অবশ্য সাধিবে কাঁধ্য কিছু নহে আঁন ॥ 
তব কাধ্যে হনুমান বড়ই তৎপর । 
'অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ॥ 
বৃদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহ।শয় ).. 
হনুমান পাবে সীতা না করিহ ভয় ॥ 
স্থির হইলেন রম রাজার আশ্বাসে । 
রচিলা কিক্ষিন্ক্যাক1গু কবি কৃন্তিবাসে ॥ 

আরামের গুণ কথন 

রাম শাম বল.ভাই এই বার রার। 
ভেবে দেখ রাম ধিনা গতি নাই আর ॥ 
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে । 
অশ্বামধ ফুল পরবে খামায়ণ শুনে ॥ 

পচ 

সপ পাপ ০ পপ পপ, 

' এমত রামের গুণ কে দিবে তুলন। |; 
পাদম্পর্শে শিলা নর নৌকা হয় সণ! ॥ 

এপার কর রামচক্দ্র পার কর মোরে:। 
দীন দেখি,নৌকা রাম লৈয়া গেলে দূরে). 
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে । 

কড়ি বিন। পার করে তারে বলি নেয়ে ॥১ 
ধ্যান পুজা ত্ন্্ মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান'। 
তারে দি পার কর তবে জানি: রাম ॥ 
যোগ বাগ তন্ত্র মন্ত্র বেই জন জানে ।' 
তারে ্ষি. তরাবে রাম তরে নিজগুণে ॥ 
মোর সঙ্গে কডি নাই পার হব কিসে ।, 
কর বা না কর্ পার কুলে আছি বসে, ॥। 

৷ নেয়ের স্বভার' আমি জানি ভালে ভালে 4. 
( কড়ি না পাঁইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥. 
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড় ।. 
ৃ সর্প হেয়! দংশ ভুমি ওঝ। হৈয়। ঝাড়. ॥. 
। সকলি তোমার লীলন সব তুমি পার। 
হাকিম হয়ে হুকুম দেও পের়াছা হয়ে মর 
অধম দেখিয়' যদি দয় না করিবে 7 
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিকে ॥. 

 সাধূজনে তরাইতে সর্ব দেব পারে। 
। অসাধু তরাঁন:ঘিনি ঠাকুর বলি তারে ॥. 
৷ অহল্য। পাষ।ণ হৈয়। ছিল দববশে। 
 মুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে ॥ 

০০ 

1 পার কর রামচন্জ রঘুকুলমণি। 
| ত তারিবারে ছুটি:পদ-করেছ তরণী ॥ 
তুমি হদি ছাড় দয়া আঁমি না ছাড়িব। 
ৃ বাজন নুপুর হয়ে চরণে বাজিব ॥ 

রামনদী বহে যায় দেখহ.নয়নে 
টিয়া নান কর কুলে বসি কোনে ॥. 

হেদেরে পামর লোক পার.হবে যদি, 
মন ভরি পান কর বয়ে যায় নদী ॥ 

' ম্বতযকালে এক্টবার রাম বলি ডাকে । 
| সেই গের্বায় যম ঈাড়াইজ্! দেখে |. 
এমন রামের ও৭ কি বৃর্ণিতে পারি ।। 
হলায় তরিষ) যার্বে মুখে বল.হরি ॥। 



কিদ্ছ্যাকা& 

'ঘাক্ধণ পাতালে সীতার অন্বেষণ 
বৈকল্য বিবরণ । 

তিন দিকে বিফল হইল অস্বেষণ। 
দক্ষিণ দিকের কথা শুনহ এখন ॥ 
দ(ক্ষণেতে যত ঠাট করিল প্রয়াপ। 
বিদ্ধযগিরি 'অন্বেষিতে গেল এক মাস ॥ 
মামেকের অধিক হইলে লাগে ডর। 
জীবনেন্ন আশা ছাড়ে সকল বাশর ॥ 
বিষম দণ্ডক ৰন নাঁহিক উদ্দেশ। 
তাহাতে বানর সৈন্য করিল প্রবেশ ॥ 
পুর্বে তথ৷ ছিল এক ব্রাঙ্গণ তনয় । 
দশ বর্ধ বয়স্ক সুন্দর অতিশয়ু ॥ 
এ বনের বনজন্ত তাহারে মারিল। 
পুক্রশোকে ব্রাহ্মণ বানরে শাপ দিল ॥ 
তদবধি ফল জল নাহিক প্রচার । 
কোন জীব জন্ত তথা নাহিক সঞ্চার ॥ 
হেনবনে বানরেরা করিল প্রবেশ । 
তথ! না পাইল তা! সীতার উদ্দেশ ॥ 
অন্য বন তাহারা দেখিলেন সম্মুখে । 
জানকীর অন্বেবণে সেই বনে ঢুকে ॥ 
সকল বানর গেল বনের ভিতর । 

দেখে এক রাক্ষল দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ . 
ধাইয়া আইল সে বানর খাইবারে | 
রুঘিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে হাকারে ॥ 
আয় বেট। বুঝি তুই লঙ্কার রাঁবণ। 
আমর! করিয়] ভ্রমি তোর অন্বেষণ ॥' 
অন্গদে রাক্ষমেতে লাগিল ভুড়াহুড়ি। 

হুড়াহুড়ি এড়িয়া উভয়ে জড়াজড়ি ॥ 
কেহ কারে নাহি জিনে ছজনে মোদর । 

' আঁচড়ে কামড়ে দৌহে হইল জর্ঞর ॥ 
ক্ষণে €ইটে অস্কদ সে ক্ষণেক উপরে । 
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে ॥ 
অঙ্গদ মুকুটএুমারে 'রাক্ষসের, বুকে ॥ 
অচেতম হইল. সে রভ উঠে মুখে 

৷ ব্লাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে । 
কিন্তু সীতা নাঃপাইয়! সবে ছু খীনে ॥ 

১৮১ 

বিষাদেতে কপি নব বৈসে গাছ তলে । 
অঙ্গদ উঠিয়। সব বানরেরে বলে ॥ 
আইলাম জানিতে জানকীর বিশেষ । 
হইলে মাসের উদ্ধ না যাইব দেশ ॥ 
সীতা ন! দেখিয়া যাব সুঞীবের পাশ । 
জীবনের আশ! নাই অবশ্থ বিনাশ ॥ 
অঙ্গদের বাক্যে সবে হয়ে এক মতি । 

ব্ন ভাল উটকিল করি পাতি পাতি ॥ 
৷ না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদ কথ! । 
 চাহিলাম সর্ব রন আর যাব কোথা ॥ 
সত্য করিয়াছেন যে খুড়া মহাশয় । 

| সীতা উদ্ধারিতে আমি করিলাম নিশ্চয় ॥ 
৷ চারি দিকে বীরগণ গেছে দুরদেশে | 
৷ দেখি দেখি কোন বীর কি কথ্বিয়া আসে॥ 
| যে হউক সেহউক ভাবি আপন কল্যাণ। 
| সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম স্থান ॥ 
। সীতী। না পাইলে হবে সবার মরণ । 
( অঠগে মরিবেন রাম শেষে অন্য জন ॥ 
1 তারপর লক্ষাণ মরিবে তীর শোকে ॥ 
| অনন্তর লৃগ্রীব যাইবেক যমলোকে ॥ 
( চাহিতে চাহিতে দেখে এক গেটা বিল। 
| জল নাই পক্ষা তথা কমে কিলকিল ॥ 
। খাল জোল না দেখি নিকটে নাই জল | 
নানা পক্ষী কলরব শুনি যে কেবল ॥ 

'আশ্চ্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে । 
| জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে ॥ 
ূ কেহ বলে দেখি ইহ। হয় কি কারণ । 
৷ দাগাইয়া ভাবে তখ। সব কপিগণ ॥ 
র বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে। 

ৃ লাফ দিয়া কপিগণ সেই গাছে চড়ে ॥ 

চারিদিকে চাহে নাহি হয় দরশন !. 
শাখায় শাখায় ফিরে শাখ। মৃগগণ ॥ 
গছে থাকি দেখে তার! হুড়ঙ্গের দার । 
চক্র সূর্ধ্য দীপ্তি নাই মহা অন্ধকার ॥ 
সুড়ঙ্গ দেখিয়া তার। ভাবে মনে মনে । 
বাইব ইহার মধ্যে আমর কেমনে ॥ 



১৮৪ 
সপাসপ্পা পাস পস্স্পিল সপস 

যে হউক সে হউক সাহসে সে'করি ভর। 
সকল বানর যায় হড়ঙ্গ ভিতর 2. 
ছীতীহীন্ভি করি যায় সকল বানর । 
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিল্তর ॥. 
দৈবে হয় হউক আমা সবার মরণ | 
বুঝিব ইহার মঃ্ন জানিব কারণ ॥ 
্রডুঙ্গে প্রবেশি এই করেন বিচার | 
সুড়ঙ্গে চলিল সবে মহ! অন্ধকার ॥ 
অন্ধলোক যায় যেন হাঁতে করি লড়ি |. 
হুড়াছুড়ি করে কেহ কার গায় পড়ি ॥ 
হাতাহাতি যাঁয় সবে ন। পায় সঞ্চার । 
সকল বানর তবে ভাবিল অসার ॥ 
(দখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে । 
[ফরে চল উঠি গিয়। মরি কি কারণে ॥ 
কেহ বলে নামিয়াছি যা! হবার হবে। 
এসেছ সুড়ঙ্গ পথে কেন ফিরে বাবে ॥ 
অন্ধকারে চলি যায় নাহি দেখে বাট । 

পিপাঁসায় কলের গলা হেল কাঠ ॥ 
অন্ধকারে যায সবে আগে হনুমান । 

হাতে লড়ি কর যেন মকলেতে যান ॥ 
আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে । 
অন্ধ লোক চলে যেন পড়ে আশে পাশে ॥ 

বারগণ বলে শুন পবননন্দন | 
প্রকাশ হইব গেলে কতেক যোজন ॥ 
আর কত পথ গেলে পাইব প্রকাশ । 
হনুমান কে কেহ নী করিহ:ত্রাস ॥ 
আমি সঙ্গে বাব তবে বিষম কি আছে । 
সকল বানরগণ আইস মোর পাছে ॥ 
যোজন সাতেক গেলে তবে হই পার। 
এক গৃহ আছে তথা অদ্ভুত আকার ॥. 
হনুমানের বাক্যেতে সাহমে করে ভর। 

ধারে ধীরে চলে তথা সকল বানর ॥ 
হনুমান, মহাবীর, বুদ্ধে বৃহস্পতি | 
সবাঁরে করিল পার করি হাতাহাতি ॥ 
ধশ্মে ধন্মে সকলে সঙ্কটে হয়ে পার । : 

দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত আকার ॥ 

বাঁধা 
শা সপ পো লস্ট শি শত অনি শি পুষ্ট পরশ পোপসটীশিন৯। ০৯ সি, ক পাপ 

1 সোণার প্রাচীর তার স্বর্ণময় গাছ। 
স্র্ণপদ্ম জলে দেখে স্বর্ণময় মান্থি ॥ 
পুরীথ।ম দখিল সকল স্বর্ণময় | 
দেখিয়। বানরগণ হইল বিশ্ময় ॥ 

. অপূর্ব পুরীর শোভা! স্বর্ণ অবিশেষ | 
সবে বলে হনুমান এই'কোন দেশ ॥ 
নান! ফুল ফল দেখি হ্থগ্নন্ধি বাতাম। 
স্ব তুর সকলে খাইতে করে আশ ॥ 

অন্ন জল পেটে নাই ক্ষুধায় দুঃবিত। 
ফল ফুল দেখি মনে বড় হরধিত ॥ 
পুরীর ভিতর মাত্র এক কন্যা আছে । 
সকল ধাশর গেল সে কন্যার কাছ ॥ 

 স্িশত গ্রকৌষ্ঠ গেল ভিতর আবাস । 
কশ্তার রূপেতে করে :জগণ্জ প্রকাশ ॥ 
সুন্দরী সে বন্যা বুঝি হরের ঘরণী। 
ৃ রপ্ত। তিলোত্তম! কিম্বা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ 
| শোভিত যুগল ভুরু বেন কামধনু। 

- 1 কপানে সিন্দুর ফোটা প্রভাতের ভানু ॥ 
| চন্দন চক্রমা কোলে কজ্জ্বলের বিন্দু । 
৷ যুগ উপরেতে উদয় অদ্ধ ইন্দু॥ 
৷ বিন্দু বিন্দু গৌরোচনা শোভা করে অতি । 
৷ অলকা। তিলক। রেখা,অদ্ধ অদ্ধ পাতি ॥ 
চর রতন রঞ্জিত তার প্দাঞ্সপি সব। 
র/জহংস জিনি ধ্বনি নৃপুরের রব ॥ 

« করে শঙ্খ কঙ্কণ কিক্ষণা কটি মাঝে । 
রতন ন্বপুর পায় রুণুঝুনু বাজে ॥ 
পৃষ্ঠে লোটে স্পঞ্টরূপে গ্রবালের 3াঁপ৷ 
গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ,চাপা ॥ 
ছড়। ছড়? বাভুবন্দ শঙ্খের উপর? 
যেখ।নে*যে শোভা করে পরেছে বিস্তর ॥ 
ছুই গাঁয়ে শোভিত পরেছে. গোটা মল। 
ব্রহ্মচারী আদি লোক দেখিয়। পাগল ॥ 
পুরীর ভিতর কন্যা আছে একেশ্বরী । 
কন্যা রূপে আলো করে রনাতল পুরী ॥ 
ত্বাহারা সকলে বন্দে কন্যার চরণ । 

যোড়হ্ধতে বলে বীর পবননন্দন ॥ 
ভর 



'কিছিদ্যাকিপডি | 
২ উপ ছিরউিলল তী্পিশি ৯৮ পালি পিসি শি লা পাখি জরি পদ এ 

আমরা বনের পণ্ড বনেকরি বাঁগা। 
ধায় না.দেখি পথ লাগিয়াছে দিশা ॥ 
ব/জতার গছিয়াছে জীবন অসার । 
খাল জোল'বন আদি চাহিনু সঃসার 

ছুর্জয় পাতালেতে আমরা সব আসি 
তোম। দেখি বীচিলাম মনে হেন বামি। 
হইলাম বড় তুষ্ট তোমা;র দ্নেখিয়া 1. 
পরিচয় দেহ,কন্তে ভুমি কার প্রিয়! ॥ 
বড়ই কাতর 'মোরা"হয়েছি এখন । 
পরিচয় দেহ কন্ঠা তুমি কোন জন ॥ 
কাহার বসতি ঘর কার মরোবর |, 
কুপা করি কহ কন্যে শনি অবান্তর ॥ 
অপুঞ্ধ পুরীর শোভি। দিব্য মরোবর 
কার পুর] আইলাম বড় বাসি ডন ॥ 
বন্যা বলে শুন বার ঘন পরিচয় । 
সগেরু পৰ্ধত শ্রেষ্ট মস পিভা হয় ॥ 
সগ্তব। জামার নাম রে মোর সখা] 

হেসাঁর বনে আমি এই পুতী পাখি 
এই আবাস্র রক্ষা আছে হম করে। 
আম অগেচচরে কেহ আদিতে লা পারে ॥ 
সয় নামে দানবের চিত আনাম । 

হেমা সহ ময় কনে খালে বিনাস 1 
নৃত্যেতে নর্তকী হেনা গানেতে গাঁ্ধনী 
রূপে বেশে গুণে হেম।ভ্রিভুবন জনি ॥ 
রূপে ময়দানবেরে মুগ্ধ করে হেদা।, 
অবিরত রতি"করে তারন নাই কনা 

বাত্রি দিন রম'ণ হেসার হয় ক্রেণ। 
উঠিতে না পাঁরে হেদ। তীয় ত তন্চু খেষ॥ 
দানবের শৃঙ্গারে প গলায় সে ভ্রানেণ 
দানব চলিল সেই হেমার উদ্দেশে ॥ 
যেখ|নে পাইবে তারে আনিকে ধরিয়া । 
এই বেলা পলাও.হে সেই পথ দিরা | 

বড়ই.দুরন্ত, মে দানব:ছুষ্টন্মন। 
এখান হইতে ঘাহ সব কপিগণ ॥ 
কোন জন হইতে পাইলে উপদেশ । 

_ছুর্জয় পাতালে কেন 'করিলা প্রবেশ ॥ 
| ২৪ ] 

১৮ ্ 

"| শর যাহ বিলম্ব কি হেতু ঝ বর আর , 
দাঁনব আইলে কার নাহিক নিস্তার ॥ 
হ্নুয়ান বলে কন্যা শুন বিবরণ । ' 

[ আমর! রামের দূত মব'কপিগুণ ॥ 

পপ পপ এপ 

! 
ূ 

সি, 

ও | 
| 
ৃ 

ৰ 
| 

| 
| 

| 
] 

'্ামচন্দ্র দশরথ রাজার কুমার। 
সব্ব জ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার ॥ 
আইলেন পিতৃ তৃপত্য পালিতে কানন। 
উার সঙ্গে আইলেন অনুজ লঙ্গমণ ॥ 

( আ্রীরমর়মণী সীতা পরম সুন্দরী । 
এন্বভাঁবতঃ সতত রামের সহচরী ॥ 

| বনো বাদ করিঘাছিলেন তিন জন । 
র।মের রঙ্ণা প্লাত। হল রাবণ ॥ 

সীতার বিরহে রাম হইয়া কির; 
বনে বনে ভ্রমণ-করেন নিরন্তর ॥ 
দৈবযোগে শ্রপ্রীবের সহিত গিলন | 

। হই লেক উন্য়ের সখ্য সঙ্ঘটন ॥ 
[লি বধি রাম রাষ্য দিলেন শুগ্রীবে : 

হা রে করিল সত্য সীতা উদ্ধ/গিবে ॥ সি 

র যে আদেখে বেড়াই নাঁনা | দেশ।, 
নগ্প।পি না পাইল।ম সীতা উদ্দেশ ॥ 
ভগ কের ভরে বাজ! কিন [নিশ্চয় 

নাসের অধিক হোলে হট বানি ভয় ॥ 
| হতে দোঁখ্র! দর এ লকল | 

টাদেশে আ রা এই স্থল ॥ 
থ। কহে তারু। দল হাতে চায় ১ 

নে ভোলাপাড়া কনে কষ্াকে উক্সাত ॥ 
রে ফ্রেখিয়| ফলু হৃইঞ বিন 
বহর পেন্ডে খায় ক থাকা শল ॥ 
লে ইচ্ছা বুঝি কনা! সনে গণে। 
লখাইবারে কন্যা বলিশ হি 

মা বার্ড দেখি হইল মম ৮; * 
কন্যা রলে ফল খাও দিলাম সব 41 ॥ 
ইচ্ছামত কল খাও খত আইনে মধ্ষে 
শুনিয়া হরিগন চিন ধত ক. রা এোণে ॥ 
একে চায় আর অজ্ঞ] পাইল বানর। 
লাক দিন] উঠে শিন্ন। ডে উপর ॥ 

আন 



৩০ 
লও ঢা আরশি পা রসি 

রামায়ণ । 
এটি রসি সরস দি ও ওলা বারি ০ রি সপ শপ সিসি সর সপ” তত প্রা পি পিটিশ ঘা পাম সি শি 

দুই হাতে ফল খায় ভাঙ্গে 'আর ডাল। |.চগডালে করিল দয় বড়ই করুণ। 
মদগন্ধে পাত। খায় পূর্ণ করি গাল-॥ 
স্বর্ণথাল 'লইয়। বসিল গীঠোপরে । 
শ্ুধায় কাতরু খায় 'ঘত পেটে ধরে ॥ 
কতগুল! পাকা ফল নিষ্কুডিয়। খায় । 
আদখওয়া করি কত টানি! ফেলায় ॥ 
কত ফল কামড়ে খার কত ফল চুধি। 
উদর পুরিয়া রসে মনে মনে খুসি ॥ 
ফল কুন খাইয়া করিল মাথা হেট। 
নড়িতে চড়িতে নারে নেউন্না" হেন পেট ॥. 
করিয়। বানরগণ উদর পুরণ। 
িনেদন করি বন্দে রন্াওর চরণ ॥ 
(তোমার প্রমাদেতে খাগুল নব ব্রেশ। 

_কোনপথে বাহিরাঁৰ কহ উপদেশ ॥ 
যাবৎ এখানে কন্যে দানব ন। আসে । 
তাঁবৎ বাহির হেয়! যাই অন্য দেশে ॥ : 
বড় ভয় হয় কন্যে দানবের তরে। 
ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে ॥ 
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি চলিল | 
সকল বানর তার পাছে গোড়াইল । 
পলায় বানরণণ পাছছু পান চায় । 
দানব আমির! পাছে পশ্চাতে খেদাঁয় ॥ 

পর!ণে মারিবে তবে. কার নাহি রক । 
উপায় কেন আখি এ হ্যা অপক্ষ! । 

গ্ড়ঙ্গের দ্বারে কন্যা হইয়া বাহির | 
দেখায় বান্র প্রতি সাগর গভীর ॥ 
এই জল দেখ সবে সাগর দক্ষিণ 
বিদ্ধ্যান্দি মলয়গিরি দেখহ প্রবীণ ॥ 
জ্রীবীমের আগে ষাটি সহতঅ বৎসর | 
অনাগত পুরাঁণ রচিল মুনিবর ॥ 
বল্ীফি বন্দিয়! কৃতিব।স বিচক্ষণ । 

" শুভক্ষণে প্রকাশিল বেদ রামায়ণ ॥ 
. অলীম রামের গুণ কি বলিতে জ্রানি। * 

মরা নর ভপিয়া বাক্মীকি হৈল মুনি ॥ 
তাঁরন বন্ধ বামনা অণন্ত অহিযা | 
»াসি বেদ বিচাপিয়া দিতে লারে শীঘা | 

| 
! 

পপ. 

৮ সপে পাস্পাসপপসপীশেশী পাপী সাপ 

পেস প্র আস সাপ 

(৭ শসা পপ পা ০ পপ পর পপ পপ পপর পপ পপ পপ 

পাঁধাণেতে নিশান রহিল তার গুণ ॥ 

8 এছলউএইজতটে 

সীতা অন্বেষণার্থ অঙ্গদ হণুমাসাধির 
মন্ত্রণা | 

পাতাল হইতে উঠি সকল বানর 1. 
ঘোড়হাতে দাাইল অন্গদ গোচর ॥ 
পাতালে প্রবেশি মোর! সকল বানর । 
কোথাও না দেখিলাম সীতা লক্ষেথর ॥ 
বলেন অঙ্গদ বার হে বানরগণ | 
সাবধান হৈয়ু।ন্গুন আমার বচন ॥ 
সাতাবার্ত! জানিতে হইল এক মাস। 
মসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ ॥ 
অন্যের থে হউক মম সংশয় জীবন । 
স্ব মারিতে যোরে করিয়াছে পণ ॥ 
গিতারে মারিতে যায় না হেল মমতা | 
পুজেরে ম্ণরূবে মে যে এব। কোন কথা। 
দক্ষিণ হন্তেতে রাম অগ্নি সাক্ষী করে। 
যত হিত করিলেন সকল পাসরে ॥ 
অ!শি যুবর।জ্গ নহে, পিতা বিগ্মানে | 
দে গ্লাদ দিলেন রাম আমারে বিধানে ॥ 
হুড়ার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ । 

আমাকে মারিতে খুড়। করেন প্রবন্ধ ॥ 
আমারে মারিবে খুড়া না! হন খণ্ডন । 
আমাষ নিস্তার নাই শুন কপিগণ ॥ 
যোড়হাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী । 
জীবনের আশা নাই ত্যজিবশপরাণী ॥ 
তারক ধানর ছিল বুদ্ধে বুহম্পতি । 
অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম প্রকৃতি ॥ 
শঙ্জাবের ভয় হেতু না যাইব দেশ? 
সকলে পাভালে গিয়। করিব প্রবেশ ॥ 
রাজঘোগ্য আছে তথা সোণার আবাস । 
পরম আনন্দে তথ! করিব নিবাস ॥' 
ফুল ফল পাঁন তথা জল স্থবামিত । তথ 
হগাবের ভয় তুমি ন। কর কিঞিৎ ॥ 



কিছিদ্ধযাকা | হা 
শট পি পেস সি পিসি সি্রাশি পপ পিলার ৬ তি রহ 

কি করিবে স্প্রীব শ্রীরাম প্রীলঙ্গমণ | . " 
কোন ভয় না করিহ শুন মিত্রগণ ॥ 
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল ভূবনে ।' 
রি ্ুরিনে হুওরীব রাঁজা শ্রীরাম-লক্ষমণে ॥ 

-. বাক্যে সবে দিল অনুমতি | 

মনে মনে হনুমান করেন যুক্তি ॥ 

প্রমাদ বচনে ভাবে হনুমান কীর। 
আপনার মনে বুদ্ধি, করিলেন স্থির ॥ 

মোর বিছ্যমানে রামকাঁধ্য হয় হানি । 
সন্ভার মধ্যেতে হনুমান কহে বাণী। 
হনুমান বলেন অঙ্গ যুবরাজ । 

এক কার্যে আমি তুমি কর “অন্য কায ॥ 
কোন যুক্তি কর তমি লয়ে কপিগণ। 
তোমার উচিত নহে এসব কথন ॥ 
পলাইয়া ঘাবে তুমি পাতাল ভুবনে 
ধন্মাবন্ম কিছ না ভাবিলে কেন মনে ॥ 
গল[ইবা কোথায় স্ুত্ীব সব জানে । 
পল ইয়! বাঁচিতে নারিবে কোন খানে ॥ 
উচিত বণিতে তোম! আমার কি ডর। 
তোমার সংহত কেবা পলাবে বানর ॥ 
স্বী পুজ্র লইয়। করে নিক্ষিন্ধ্যায় বাস। 
তোমা লাগি কে ছাডিবে জী পুজের আশ 

তোমা হেন তরী পুজ ছাড়িবে কোন জন । 
একাকী কেবল তুমি কের বনে বন ॥ 
মনে কর পলাইয়া পাঁব অব্যাহতি । 
যত কাল জীবে তাঁর থাকিবে অখ্যাতি ॥ 
তোমার বাপেরে রাম মারে এক বাণ্ে। 

তার হাত ছাঁউ্ীইবা গিয়া কোন খানে ॥ 
খুও্জীব বলেন যদি গ্রীরাষ্ষের প্রতি টি 

পাতাঁলে বসিয়া তুমি না পাবে নিষ্কৃতি ॥ 
নিয়ে সিউল ০৭ পাইব] উদ্ধার । 
রামবাণে মুক্ত হবে হুড়ঙ্গের ছার ॥ 
বিষু অবতার রাম জগতে পুঁজিত। 
তোমার এমন যুক্তি না হয় উচিত 
নিবদ্ধি তোমারে অল শুন যুবরাজ । 
ই নু লাইব, খরা ও গাহি দা ॥ 

যত দূর যাবে তার চৌঁটি নাহি আমি ।, 
গৃহ পাছ্ু যুক্তি কর ভাল নাহি বাসি ॥" 
সর্বব দেশ দেখি যদি নহে দরঞ্জান, | 

নৃরীবের ঠাই গ্রিয়া লভিব শরণ ॥. 
'ধান্দিক তুত্রীব রাজা ধন্মের চরিত । 
দোষ গুণ বুঝিয়। সে করিষে উচিত ॥ 

ভয় করি পলাইলে বড় হবে দৌষ। 
হইলে শরণ|পন্ রামের লন্তোয ॥ 
ঢে দেশ বলিল রাজা যাইব সে দেশে । 

. তাঁর পর. ষে"হলার হইবেক শেমে ॥ 
তোমারে প্রধান করি সে স্ুগ্রীব টৈসে ।, 
তোঁমার গ্রসাঁদে আমাদের ভয় কিসে ॥:., 
কৃপিল অঙ্গদ হনুমানের বচনে। 

লজ্জা দিল হনুমান সবা'বিগ্যমানে ॥ 
জোট্ঠ ্রাতুরমণী রাঁজার বিবাহিত । 

ত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা! ॥ 
ইতর পূর্ঘ পিতা! পুত্রে হেন গণি। 
'অপরঞ্চ পরজার়া বেমন জননী ॥ 2 
জ্যেষ্ঠ ভাই সম পিতা সর্ধব শাস্ত্রে কয়?) 
তার পত্রী কেবদ মায়ের তুল্য হয় ॥" 

এত্সমত 

জ্যেষ্ঠ জাত। জায়া হবে কিসৈর বাখান $. 
( জানিতে সীতার বার্ড পাঠায় কুস্থান ॥ 

কার্প; না করিলে রাম হইবেন.দুঃখী | 
সর্ববথা আমার স্ৃত্যু হনৃষানি দেখি ॥ 

ৰ ধর্দ্মাধশ্ম তার দেখি বীর হনুমান | 

, কোন কাধ্যে ভাল নহে হুত্ীধের"জ্ঞান-॥, 
। জ্লীরাম লক্ষাণ কার্ম্য করিলেন ঘত। 
| চোর! আমার প্রিতাঁরে করে হত ॥. 
| সম্মুখ 
। কে সেমন বীর তি তবেত জাঁনিতা ॥. 

মর যদি করিতেন পিতা । 

রাম কেন না বলিলেন আমার বাপরে ৮ 

গলে ধরি আনিতেন রাজা লঙ্কেশ্বরে,॥ 

যেখানে খাঁকিত সীতা! আদিত রাবণ ।" 

। তবে কেন মাত। লাগি দুঃখা কপিগণ ॥ 

তুমি কিবা নাহি জান বীর হনুমান | 
এপ প্রি পগ্পাল নাহেত জঙ্া। হেয় ॥। 



হি 
১৪ 

দিগিদন করিয়া মে বেড়াত রাবণ । 

'ক্িতারে জানিতে আইল কিছিনবযাুবন ॥ 
যা ৭ দেঁখিল মোর বাপ না বনে । 

আক করেন তান সাগরের তীরে ॥ ূ 
পাছ বটে র।বণ ধরিল গোত্র বাপে । 

সাপটিয়া পরিন পে অতুল গ্রতাপে ॥ | 
র 
ৰ 
| 

ূ 
| 

ূ 

ধ্যান ভগ | হন জি বান্ধিরা | 
সগিতে রাবণেরে যে ভাপ বু নাইয়া ॥ 

পাঘন পি লেদ যোজন পঞ্গান ৮ ১ 
[লণে ভোদেন পিত। উপর আকাশ ॥ 
বারেক আলাপে ও ডুশি পুনঃ উনান শারে। | 

নক? মী পন 

“চারি সাগরে 

০০ 

| রঃ বেট! শেদে নরে ॥ | 
স্ত্রী ৭৯ 

৬প হর আঅবাশন। 

ূ সন্ধ্যাকালে মম দিত 1 আইদেন দেশ ॥ 

রাবণের দশ মাথখ। করে নড় বড়। | 

কিক্ষিন্ধ্যায় আমি কেট। দ।তে কনে খড় ॥ ৰ 
দ্যা লন মোর বাপ ০ ন তাহা । ৰ 

[| কষা পলায়ে গেল রাবণ তৎ্পনে | 

দে রাবণ আঁদির! সাতারে করে টুনি । 
ইহাপরি কারণেতে আমর সনে মরি ॥ 
যদি রাম লইতেন গিতাত্ শপ | 
কোন তৃচছ পিঙার সে পাপি্ রাবণ ॥ 
পিতাকে মাধিয়। রাগ করিণ ; | 
রাজ। হই), কঝিলেন সম্পর্ন আবম ॥ 1 
আপন অধস্মে বাম এত দুঃখ পান। 

থন্মমত ভাব তুমি ধার হু, | ॥ ূ 
কার্য না করিলে রাম হইবেন ছুঃথা। 1 
সব কার্যে হনমান মোর মৃষ্ত দেখি ॥ 
হুঞাবের হবে ঘশ আমার মরণ। 
সীতা ন। পাইলে আমি ত্যঞ্জিব জীবন ॥ 
হনুমান বলে যত কিছু মিথ্যা নয়। 
জ্যেতের রমণী হৈলে মাতৃতুল্য হয় ॥ 
আমর! বানর পশু জাতি ইহা প্রারি। : 
যে শাস্ব কহিলা সে কেবল মনুব্যেরি ॥ 

যত দেশ বালে রাজ। খুজি একবার | 
*শ্চতে কারব আম ইহার বিচার ॥ 
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লা শী শি পি পিসি পদ পি প্টি পাটি পি পিষ্ট পি পা তি ছি পি পপি পিউ সিনা পি লাস, এ রর শস্্প 

রাঁমনাম এরণেতে পাপের বিনাশ । 
রচিল কিক্ধিম্ক্যাকাণ্ড কবি কৃতিবাম ॥ , 
এতেক বলিল যদি বীর হনুমান । 
পুনক্চ অস্কুদ বলে সভা বিদ্যমান ॥ 
গুন? পুনঃ বল তুমি পবননন্দন | 
নে থুল মে ৰন মোর অবশ্য মরণ ॥ 

হীরা হুর এরা কভু নহে ভাল ॥ ” 
৷ শ্রিশ্চয় জীনিহ অঙ্গদেজ প্রাণ গেল ॥ 
 দ্যেষ্ঠ ১ নম মারিল' হেলায় ' 
( ভার পুজে মারিবে হুতীনে ও নহে দাও বা 

শনক্বার ভানাহও 
ডি 

* মায়ের চরণে । 
214 ছু], ডন ম [াতা আমার কারণে ॥ 

| দোলন বানপ্ুগণ পরস্পর বন্দে । 
অঞ্গদে বেউয়। সব বানরের। কান্দে ॥ 
অজগর কুম।র বই আর মাছি গতি । 

মার অপদ সঙ্গে করিল যুক্তি ॥ 
সন বাণন যুক্তি এই করি সার। 

ভু ।ণন্রে জাশা ছাড়ি ত্যজিল আহার ॥ 

দন কারি কশিগণ বৈসে পুলি মুখে । 
উপনাষ করিয়া রহিল মানোছুঃখে ॥ 
১টি বানর করিল উপনাস। 
চন বিজ্ক্যাকাও বি কুভিবাস ॥ 

হংণুমাণ কনক শ্ীরামের কাত কথন, 
শন [মের খাত কথনে সম্পাতির 

॥ গলা ও সলাত করুক অশোক 
বনে সভার উদ্দেশ কথন 
ও খানপদিগর সাগব 

পাবার্ধে মন্তুণা। 

গর্গড়ের সন্ত।ন বিখ্যাত পক্ষী জাতি ॥ 
বৈসে ধিগ্ধযপর্বতের শিখরে সম্পাতি ॥ 
নর কটক মাথা! তুলি উর্ধে দেখে। 

করে এই খাইবে সবাকে ॥ 
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান । 
আমার বচনে তুমি কর অবধান ॥ 
মাতার উদ্দেশে আইলাম সর্বজন ৷ 
নীত। লাগি হারাইব বিদেশে জীবন ॥ 

5. ০৮7 

পে 



কিছিজ্ঞাকাশ্ড। 

1 রাম সত্য পালেন মারিয়া মৌর বাপো।, কোন জন না করিল শ্রীরামের কাষ। 
সীতা লাগি মরিল জটায়ু পক্ষীরাজ,॥ 
প্রাণ দিল পক্ষীরাজ করিয়া সমর ৷ 
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরুড় কুমার ॥ 
রাম বনবাস হেতু সীতার হরণ! 
সীত! লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ ৭ 
সম্পাতি বলেন কে জটার়ু সত্য কহে। 
সোদরের মুত্যু শুনি «মোর প্রাণ দহে ॥. 
বিধির বিপাকে পাখা পুর্চিয়া,বিনাশ | 
উঁড়িয়! ঘাইতে নারী তোমাদের পাশ । 
তোমাদের মুখে শুনি জটাঘু বিনাশ, । 
আদি শোকে হইলাম ৮ নিরাশ ॥ 
কপিগএ বলে পক্ষী বড়ই সেয়ান। 
নিকটে আসিতে চাহে লইতে পরাণ ॥ 
নড়িতে চড়িতে নারে ভ্বাতে দুর্বল 

সন্মথে পাইলে থিলবেক করি ছল ॥ 

হনুমান বলে ভ রা বশ্য মরণ। 
এ বুদ্ধ পন্দীকে অমি ডিজ্ঞাসি 
মি বশে: নে দিল অনুমতি | 

আমিলেন ধরাধার করিয়া সম্পাতি ॥ 

পক্ষারাজে ধদাইল বানর দমাঙগ | 

যৌড়হাতে কাহিল রিড 

বলি স্তীবেন্ জান ছুই সহোদর । 

কতকাল কোন্দল করিল পরম্প্্ ॥ 

পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আইল খন । 
অঙ্গে দে ঠাড়াইল তর জাঁনকা ৪ 

সীত। সহ দুই ভাইম্শ্রমে বনে বন। 

শৃন্য ঘর পেরে সাতা। রাবণ ॥ 

তা লাগি ভ্রমেণ বে শরাম লগ | 

পথে সুত্জীবের সঙ্গে হইল মিলন ॥' 

স্ব্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয়, | 
আপন দুঃখের কথ! ছুইজনে কয় ॥ 
অগ্নি সাক্ষী করি ছুইজনে সত্য করে । 
পরম্পর' উপকার করে পরম্পরে ॥ 
দুইজনে সত্যে বদ্ধ হইল মিলন। 
দেই হেতু করি মোঁবা'পীতি। অন্বেষণ ॥ 

কারধ ॥ 
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স্ঞীবেঘে রাঁজ্য দেন দুর্জয় গ্রতাপে 7 
পিতা! মরিলেন মনে হইলাম ভুঃখী। 
বনে বনে জমি আমি দেখ. তার সাক্ষী ॥ 
বানর আইল যত ছিল দেশে দেশে । 
রামকাধ্য সাধিবারে নুগ্াাব আদেশে ॥ 

এক মাস নিয়ম করল মহাশয় । 
মাসেকের বাড়া হৈলে না জানি কি হয় ॥ 

শপ প্সপাসপাপ ৮ সিকি শা পপি? আপ শিপ পাদ পাস 

পা শপ পাপী পাম্প পাশা শি রা 

সপ শী শপ পা স্পা পা সপ পপ পপি পপ” পপ 

এখশ ২ 

প্ণিচ্যম দিলাম আমরা কপিগণ । 

শুনহ জটগযুর বিবরণ ॥ 
জটায়ু পন্ষীর শুন মরণের কথা । 
নাব৭ হরিয়া নিল আরামের সাতা ॥ 
জ্টায়ু নামেতে পক্ষী গরুড় নন্দন | 
পর্বত হইতে শুনে সীতার ক্রন্দন ॥ 

রা আছ্ছাড়ে সাতা রথের উপরে । 

নন্পন৭ বলি, ডাঁকে উচৈঃন্বরে ॥ 
বলে এই লেটা লঙ্কার রাবণ । 

হরণ ক'র কণিছে গমন ॥ 
অনেক কালের পঙ্ষা হইয়াছে জ্বর|। 

পাখ। মিলিয়া পো য় ভগ খর ॥ 

ও নন পক্ষা তথা হেতে শুনি। 
ত লাগল ঘে প্যাদ মনে গণি ॥ 

আকাশে শ উদ $য়া পক্ষা, চারা দাকে চায় । 

গাবণের রথে হাতা দেখিবারে পায় ॥ 

টায় বলেন সাত। এসেছেন বনে । 
দেই মীাতি। ল'য়ে যায় পাপিষ্ঠ বাধে ॥ 
দুই পাখ? পসারিয়া আগুলিল বাট । 
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে পাকদাট ॥ 
আকাশে খাকিয়! দেখে রাম বহুদূর | 
আচড় কামড়ে তার রথ হৈল চুর ॥ 
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর |, * 
জটায়ুরু শরীর সেই করিল জর্জজর ॥ 
রাগের অপেক্ষ। করি যুঝিল বিস্তর | *- 
তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর ॥ 
বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল। 
ঢুই পাখ! কাঁটিয়] পাঁড়িল ভূমিতল ॥ 



৯৯৩ 

আসিয়া করেন রাম তার অগ্নিকাজ। 
রাম দরশনে মুক্ত হৈল পক্ষীরাজ ॥ 
কহিলামি জটায়ুর মৃত্যুর কাহনী। 
জটায়ুর কে হও আপনি কহ শুনি ॥ 
সম্পাতি শুনিয়া! জটাঘুর বিবরণ 1 . * 
ভাই ভাই করিয়া কাঁন্দিল ,বহুন্সণ ॥ 
আমার ভাইকে মারি বেটা খাকে স্ুখে । 
পাখ! নাই কি ক'রবু মরি মনছুঃখে ॥ 
যৌবনে যখন ছিল পাখা সে আমার! 
শুনহ বানরগণ বলি সাঁক্োোদ্ধার ॥ 
জটায়ু সম্পাতি এই ছুই সহোদর । 
বলে মহাঁবলী মোরা গরুড়কোওর ॥ 
- দুই ভাই প্রতিজ্ঞ! যে করিলাম এই | 

সূর্ধ্য যে দু'হাতে 'পারেবীর বটে সেই ॥ 
প্রভাত হইল ঘবে অরুণ উদয় । 
ূর্ধ্যেরে ধরিতে যাঁই করিয়া নিশ্চয় 
জ্ধাতি বন্ধ দকলে দেখিয়া সবিশ্বায় | 
এক লক্ষ যোঁজন উপরে সৃর্ধ্যোদয় ॥ * 
সেলক্ষ যৌন উড়ি উঠিয়া আকাশে । 

. দিবকরে ধরিতে খেলাম ভার পাশে ॥ 
চৌদিকে চাঁপিরা উঠে সূর্ধ্য মহাশয় । 
দিক্ কি বিদিক্ নাই সব অগ্নিষ্য় ॥ 
প্রভাত হইতে ছুই প্রহর উড়িয়া । 
ছুই ভাই মরি সূর্য্য তেজেতে পুড়ির! ॥ 

-তাহাতে জটায়ু ভাই হইল কাতর । * 
" স্বৃতঃশীষ় €হন দেখি ভাই সহোদর ॥ 
রাখি জটায়ুর পাখা শিড় পাখ] ছিয়া | 
আমীর ন্উভয পাখ। গেল তা পুড়িয। ॥ 

এ পর্বতে পড়িলাম দৈবের শির্বান্ধ | 

এই সে কারণে আমি হহই্য়াছি বন্ধ ॥ 
সাত খদন নাহি খাই সলিল ওদন | 
হেনকালে সর্বজ্ঞ আইল একজন | 
স্নান করে সর্বজ্ঞ সে সরোবর জলে ।* 

সিংহ ব্যাস্ত গণ্ডার চরিছে তার কুলে ॥ 
পর্বত প্রমাণ দেখি জন্ত সে সকল। 
ধরিয়া খাইবে মোরে "াযে নাহি বল ॥ 

ঞ্ 
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০৮ শি শিশিস্পি সর ৮৭ শপ 

শপ সপ 
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সপ ৮৮৭ ৮ ০ পপ স্পা শপ 

বাঁমায়ণ 

দুরে গিয়া রহিলাম বটবৃক্ষতলে ৷ 
সিংহ মহিষাঁদি জন্ত গেল হেণকালে ॥ 
দান করি সে সর্বজ্ঞ সরোবর জলে । 
আমার সম্মুখে মেই আইল 'হেনকালে ॥ 
প্রসিদ্ধ সর্বজ্ঞ সেই নিশাকর নাম । 
পখে দেখা পাইয়া করিনু যে প্রণাম ॥ 
ব্যথায় কাত্তর আমি শব্দ নাই মুখে । 
আমারে কাতর দেখি ছিজ ধ্াঁনে দেখে ॥ 

সর্বজ্ঞ বলেনু:পল্ষীরাজ প্রাণ রক্ষ। 

হারায়! পাবে তুমি আপনার পক্ষ ॥ 

দশন্রথ রাঁদ্য ল বছু'দম। 
ডার দ্যে্ঠ' গজ রাম হবেন প্রবীণ ॥ 
পিতৃমত্য রা যাবেন তিনি বন। 
শন্য ঘরে তারে সীতা হরিবে রারণ ॥ 
কগিগণ করিবেক সীতার উদ্দেশ। 
তর দর্শনে তব খগ্ডিবেক র্লেশ ॥ 

থাক এই গর্ধতে গাইবে ভার দেখা । 
র।ম রাম ধলিতে উঠিবে ছুই পাখা ॥ 
বিংশতির সমধিক পঞ্চাশ বৎসর । 
তাবে সে দেখবে তুমি সকল বানর ॥ 
এত কাল রাঁম লাগি আছে হে জীবন 1 
ভ বিনে তব সনে*্হল দরশন ॥ 

অঙ্গদ বলেন তোমা দেখে পাই ভয়। 
সময ঝুঁহ পদ লরাজ বুভ্তাম্ত নিশ্চয় ॥ 

রাবণেণি কোন দেশ কোঁথ! তার ঘর । 

ভার দেশে যেতে কত যোজন সাগর ॥ 

পক্ধীরাজ বলে আগিট্হিই গু জাতি । 
পুর্বেতে দক্ষিণদিকে ছিল শম গতি ॥ 
কহির শুনিবে যত জনি বিবরণ | 
সম্প্রতি জুড়।ও কর্ণ কহি রামায়ণ ॥ 
রামের প্রসঙ্গে পুনঃ হবে "পক্ষোদয় । 
পক্ষোদয়ে লক্ষ লাভ প্রাণ রক্ষা হয় ॥ 
হনুম।ন বলে শুন গরুড় নন্দন | 
মন দি শুন বলি রামের কথন ॥ 
গৃব্বকিথা কহি শুনুতাহে দেহ মন | 

। ন'বপ্র সঙ্গে যুক্তি কৈ নারায়ণ ॥ 
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স্থষ্ি করিলেন পিতামহ বছু ক্লেশে। . ! তবে দহ্থা ছুইজনে করিল বঙ্ধন। 
ভাবেন সতত লোক ত্রাণ পাবে কিসে ॥ | গাছেতে বান্ধিয়া ঘরে করিল গমন,॥ 
নারদেরে বিরিঞ্চি পাঠান পৃথিবীতে | ূ বাপেরে কহিল তুমি ঘরে বসে খাও । 
আপনার পুক্রকে দিলেন তার মাতে ॥ | আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥ 
ছুই জন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিয়] । পিতা বলে যাহা! দেও ঘরে বসে খাব। 
দৈবাঁৎ নিবিড় বনে উত্তরিল পিয়া ॥। . | ভুমি পাপ কর তার ভৌগ.কেন লব ॥ 
বালীকি ছিলেন পূর্বে ব্যাধ জবতার । [থে সে প্রকারেতে, তুমি করিবে পালন । 
দস্যবৃতি করিতেন অন্ঠি ছুরাচার॥  : ; পাঁপ ভাগ লইতে না.পারি কদাচন ॥ 
্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় শূদ্র যারে দেখা! পাঁয়। | বাপেপ্ শুনিল যদি নিষ্ঠুর বচন্ত। 
ফাঁসি দিয়! মারে সে যে কে কোথা পলাঁয়। তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন ॥ 
এইরূপে দঙ্গযুকণ্ম করে বনে বন |, দস্্য বলে গুন মাতা করি নিবেদন । 
নারদের মনে হৈল পথে দর, |: মগ্ষ্য মারিয়।৷ করি উদর তরণ।॥ 
নারদ আর বিধি তারা যান ছুই জনে । : আমি আনি দেই তুমি ঘরে বসে খাঁও। 
হেনকালে. দেখে দস্যু সে ছুই ব্রাঙ্গণে ॥ : আমার পাপের ভাগ.তুর্মি শিতে চাঁও ॥ 
দ্য বলে বিপ্র তোরা আর যাঁবি কোথা |; জনশী বলিল শুন ছূর্ববনদ্ধি নন্দন | 
পড়িলি আমার হাঁতে কাট যাঁবে মাথা ॥ ; তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ ॥ 

নারদ বলেন আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ । পুজ হৈলে করে মাত! পিতার পালন। 
আমারে মারিবে তুমি কিসের ক্সিণ | গয়[পিগু দান করে শ্রাদ্ধ বে তুর্পণ ॥ 
দহ্য বলে নিত্য আমি এই কম্ম করি। | সুপুজ্র হইলে হয় কুলের দীপক। 
দন্্যকণ্্ম করিয়া উদর মদ1 ভরি | মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক ॥ 
মাতা পিত৷ পত্রী পুত্র আছে বত জন।  যাহা২ আনি দিবে"ঘরে বসে"খাব। 
ইহাতে সবার হয় উদপন পুরণ ॥ তোমার পাঁপের ভাগ আমি কেন লব ॥ 
অবিরত দ্্যকণ্ন করি আমি খাই । ঘত ঘত পুভ্র জন্মে ভরতমণ্ডলে । 
তেকারণে ফাদি হাতে বনেতে বেড়াই ॥ ! পুজ পাপ মায়ে লর কোন" শাস্ত্রে বলে ॥ 

কত গণ্ড। জিতেব্দ্রিয় ঘতি ব্রল্গচারি - দশ মান দশ দিন ধরিনু উদরে। 
যার দেখা পাঁই তারে সেইক্ষণে মারি ॥ । পুক্র হয়া ডুবাইবি নরক ভিতরে |--* 
নারদ বলেন শুন ছুর্বঘদ্ধ ব্রাহ্মণ মায়ের শুনিল যদিনিষ্ঠুর বচন। 
তোমার পাপের ভাগ লয় কোন জন ॥ | পরার শিকটে গিয়া কহে বিবরণ ॥' 
তব পাপভাগী যদি হয় পিতা মাতা « পহ্যকম্ম করি আমি ঘরে বসে খাও । 
তবেত আমারে বধ করহ সব্বথা ॥  :' আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥ 
জিজ্ঞসা'করহ্ গিয়া আপনার ঘরে | স্বামীরে বলিছে রাম! বিনয় বচন & 
তোমার পাপের ভার কাহার উপরে ॥ | তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ, 

পপ প্পাপপস্পাপাসপপাাাাাশাাাসািপসপীপস্প পপ পাপী পিী পপ 

শশী শীট শী ্াীসপাশপীশী শিস শীত শাস্তি 

গ্ঃ 
এ শশ্পাশাশা পেশা শা পপ শত পাপ সপ 

পেস আস্ত 

দহ্য বলে শুন বলি তপস্বী ব্রাহ্মণ । গৃহশ্থের কম্ম কাধ্য সকলি করিব । ++ 
আমি ঘরে গেলে কি পলাবে দুইজন ॥ | যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসে “খাঁ ॥ 
নারদ বলেন রাখ গাছেতে বান্ধিয় | নরীর খুনিল যদি এতেক বচন। 

পাপভাগী কেব৷ হয় আই জানিয়া । পুজের নিকটে গিয়া কহিল তন ॥ 
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শুনিয়। বল্ল পুজ্র পিতার চরণে । 
পতকের ভাগ লব কিসের কারণে ॥ 
আমি উপযুক্ত ববে হইব সংসারে |. 
শিরে যোট বহি আমি প্রালিব তোমারে ॥. 
এখন আমার কর ভরণ পোষণ । 
আমি পুজ তোাদের করির পালন ॥ 
এই মতে জিজ্ঞ(স। করিল বারে বার। 
প[পভাঁগ লইতে কেহ না করে স্বাকার ॥ 
দ্য বলে তুবে আমি কোন কম্ম কারি: 
অধশ্ম করিয়। কেন লোক “্জন মারি ॥ 
মনে মনে দহ্থ্য বড় হইল নিরাশ । 

ভউদ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল তপস্বীর পাশ ॥ 
আস্তে ব্যস্ত খসাইল মুশির বন্ধন | 
প্রণাম করিয়া বলে বিনয় বচন ॥ 
নগ্নিরা ঘরে জাশিলাম সমাচার । 
আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর ॥ 
কিকরিব কোথ| যাব কি হবে উপায়। 
মুশি বলে তবে কেন বধিবে আমায় ॥" 

তোমার পাঁপের ভাগী কেহ না হইণ | 
যভপাপ করিলে মে তোমার থাকিন ॥ 
চৌর[শী নরক কুণ্ড আছে বমপুরে | 
রৌরব রা আদি সব তব তত্লে॥ 
গলায় কাগুড় দিয়! যোড় হাত বৃকে। 
কাতরে 7 দক্্য মুশির সম্মুখে ॥ 

"কৃপা কর কুপাময় ধরি হে চরণ । 

কিহবে আমার গতি কহ বিবরণ ॥ 
আর আমি দহ্যকম্ম কৃ না করিব। 
হইয়৷ তোমার দাঁসু সঙ্গেতে ফিরিব ॥ 
তাহারে কহেন দরাশীল মহ।মূনি | 

, সরোবরে স্নান করে আইস এখনি ॥ 
(তোশার নিমিত্তে এক করিব উপায় । 
যাহাতে হইবা মুক্তি পাপ দূরে যায় ॥ 
আ'ন্তে ব্যস্তে গল ব্যাধ সরোবর,.তীবে। 
পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে ॥ 
স্নান করিবারে জল যদি না পাইল । 
আরবার দষ্ট্য সে মুনির কাছে গেল ॥ 
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যৌড়হাতি করিয়া বলিল হে গোমাশ্ডি। 
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি,পাই ॥ 
আমকে আসিতে দেখি যত হিল জল । 
শওকাইলননরোবর যথ। শুষ্ক স্থল ॥ 
শুনিয়া! নারদ মুনি করিয়া আশ্বাস । 
কমণুলু জল*ছিল আপনার পাশ ॥ 
দয়। করি সেই জল্ দিলেন তাহায় 1: 
সেই জল দহ্থ্য দিল-আপন মাথায় ॥ 
ব্রক্ম।পুক্র নারদের দয় উপজিল । 
অক্টাক্ষর মহাগক্স তার কর্ণে দিল ॥ 

্রঙ্গাপুক্র আপমি করিল আঁদেশন । 
দিব। নিশি সর করহু শরণ ॥ 

পরম পাতকী সে বিবাত। তারে বাম। 

লামন।ম বলিতে বদনে আইসে আম ॥ 
ভ[বিলেন মহামুনি কি হবে উপায় । 
রননাঘ বদনে:নাহি যে বাহিরায় ॥ 
মেই বনে মরা এক তাল, গাছ ছিল৷ 
হেগিগ। এুনির মনে দয়া উপজিল ॥ 

বু গাব মহামুশি জিজ্ঞাসেন তাঁয়। 
বল দেখি কোন বন্ধ এ দেখ। পায় ॥ 

শুশিয় কহিল ব্যাধ যে'ড় করি কর। 
মর! তালগাছ এক দেখি মুশিবর ॥ 

শুনিয়া কহেন তারে নারদ প্রবীণ । 
5র1 মরা অল জপ কর রাত্রি দিন ॥ 
প্রণাম করিয়া দস্থ্য মুশির চরণে । 
মর! মন্ত্র জপিতে লাগিল নিশি দিনে ॥ 
ঘন। মন্ত্র বিনা তার মুখে নাহি আর । 

। দূরে গেল দণ্যবৃত্তি সদা সদাচার ॥ 
[নারদ বলেন মন্ত্র করহ ম্মরণ। 
| এক বৎসরের পরে আসিব ছুজন ॥ 
ইহা বুলি বিদাঁয় হইল ছুইজনে ।' 
মরা মন্ত্র জপ করে দহ্য এক মনে। 
অরণ্যে নিবাস করে মর! মন্ত্র জপি। 
সর্ববাঙ্গ বিরিল তার রুইচাঁপের টিপি ॥ 
আিয়া দেখেন মুনি, বৎসরের পরে । 
এইখানে ছিল দৃ্ক্য গেল কোথাকারে 



কি! ঘিখ্যাকাণ্ড | 

ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন । 

টিপির মধ্যেতে আছে সে দন্য ব্রাঙ্গণ ॥ 

দেবরাঁজে আঁদেশ করেন তপোধন । 
বাসব করিল পরে বুষ্টি বরিবণ | 
মাটি হৈতে বাহির হইল সেইক্ষণে। 
এক চিত্তে মরা মন্ত্র জপে মনন মনে ॥ 
আশীর্বাদ করিলেন তুষ্ট তগ্লোধন । 
মুনিরে প্রণাম করে €স দহ্থ্য ব্রাহ্মণ ॥ . 
দিব্য কান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি 
তোমার প্রসাঁদে পাইলাম অব্যাহতি ॥ 

কহিলেন তারে বাক্য মুনি গুণপাঁম্। 
উলটিয়। আরবার বল রামনধমূ ॥ 
কাতর হইয়া কহে যোড়হাত বুকে । 
রাঁমনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে ॥ 

যত পাঁপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে । 
রামনাম স্মরণে সকল গেল দৃহে ॥ 

রামনাম স্মরণ করিল "নিরন্তর । 
তপস্তা করিল দশ ছাঁছাঁর বৎনর ॥" 

মন দিয়া শুন এই অপর্বব কাহিনা । 
মরা মন্ত্র জপিয়। বাল্মীকি হৈল মুনি ॥ 
নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন | 
প্রকাশ করিল সপগুক'% রামায়ণ ॥ 
জীরামের আঠ্ো যাট হ [চার বহস্র। 

অনাগত বাল্মীকি রচিল করববর ॥ 

বনল্সীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ । 
লোক ত্রাণ হেত রচিলেন রামায়ণ | 
সাতকাঞ রামায়ণ হনুমান কয় । 

সম্পাতি পক্ষীর পাখা! হইল উদয় ॥ 
আগ্ভকাণ্ডে রাম জন্ম হৈল শুভক্ষণ্জে। 
পরম উল্লাম হৈল অযোঁধ্যাভুবনে | 
শ্রীবাম*লক্মণ আর ভরত শক্রন্। 
চারি পুক্র পাইয়! ভূপতি হৃষ্টমন ॥ 
বিশ্বীমিত্র আইলেন অযোধ্যানগরে | 
মিথিলায় বিবাহ দিলেন শ্রীরামেরে ॥ 
চারি নন্দনেরে দিয়া, বিবাহ কৌভুকে। " 
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সুখে ॥ 

[ ২৫ ] 

রি 

রামেরে করিতে রাজা নৃপের বাসনা । 
কুটিল! কৈকেয়ী তাহে করে কুমস্ত্রণ! ॥ 
পিতৃমত্য পাঁলিতে গেলেন রাম বন । 
সঙ্গে চলিলেন তীর জাঁনকী লক্ষণ ॥ 
আ।দ্াকাণ্ডে রাম জন্ম বিবাহ নির্দীর্ধ্য। 

| অযোধ্যাঁয় বন্বাস ভরতের*রাজ্য ॥ 

আরপ্যকাণ্ডেতে সীতা | হরে ভুরাঁশয় | 
কিছ্িন্ধ্যার বালি বধ কটক সঞ্চয় ॥ 
শবুন্দনাকাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমতকার | 

.লঙ্কাকাণ্ডে রাঝণের মব শে সংহার ॥ 
কথ। সাতকাঞ্ডের উভ্তরনাণ্ডে পড়ে। 
গাইলে উত্তরাকাগড রামায়ণ নিয়ড়ে ॥ 

কথা সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান । 
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ ॥ 

৷ সম্পাতি বলেন শুন যত বীরগণ । 
' সাঁতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ 
। যখন দাক্ষণদিকে মাথা তলে থাকি 
 অখোকের বনে দেখি সীতা চক্দ্রমুখী ॥ 
নানাব্র্ণ রক্ষপী সীতারে করে রক্ষা । 
শত যোজনের পথ সাগর পরিখ। ॥ 
এক লাফে পার হও সকল বানর । 
মাতাদেরী দেখিয়া সকনদে যাহ ঘর ॥ 
মহাবল ধর মবে কি কর ভাব্না। 
ভঈমা সাগর পার পুরাও কামন। ॥ 

৷ 'তার বাক্যে বানর দক্ষিণ মুখে চায় । 

পু 

০৮ সপ শিস পাশ শাস্প্পী পাল তি তি পাকি শশাশীলী পাশিশা 

পাশ পাস | পা শাশপ 

: ৰ 
ূ 

দশ যোজন বিনা আর দেখিতে. নপ্রায় & 
এক দৃক্টে কিগণ,চাহে উদ্ধশ্বাসে | 
দেখিতে ন। পাঁয় কিছু পক্ষীরাঁজ হাসে ॥ 
জান্বুবান উঠি বল বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
আম।'র বচন শুন নিহঙ্গ সম্পাতি ॥ 
শতেক যোজন পথ সাগর পাখার," 
বানর হুইয়া হব কি প্রকারে পার ॥. 
অমেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস 1... 
সাগর তরিতে ভুমি কহ উপদেশ ॥ 
সম্পাতি বলেন শুন সবে সাবধানে | 
অপূর্ধব প্রস্তাব এক পড়িল যে মনে ॥ 



১৯৪ বামায়ণ 
পা আপি আ্পটপ পিস এ উরি শাল 

স্বপার্খ আমার পুত্র হিমার্লয়ে থাকে । , এইরূপ হইতেছে কথোপকথন | 
'নিত্য নিত্য সে আইসে দেখিতে-আঁমাকে । মহাঁকায় সুপার্খ আইল ততক্ষণ ॥ 
হিমালয় পব্ত আমার পরিবার | ছুই ঠোট মেলিয়া সে গিলিবারে যাঁয়। 
তথা হৈতেপুজ্র মম যোগায় আহার ॥' : সম্পাতিরু আড়ে গিয়া কটক দ্ুকায় ॥ 
নিত্য আনে আহার সে গ্রভাত সময় | . ॥ সম্পাতি,.বলেন বাছা না কর সংহার | 

এক দিন আনিতে বিলম্ব অতিশয় ॥ পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার ॥ 
ক্ষুধায় বিকল আঁমি দহে কলেবর ৷ করিয়াছে ইহারা আমার উপকার । 
কোপে সুপার্খেরে ভত্খসিলাম বহুতর ॥ ; করহ গ্রত্যুপকার তবে পাই পার ॥ 
ধম্মিক আমর পুত্র ধর্থ্ে বড় রত।, : | সুপার্খ বলেন মান্য পিতার বচন | 
করিলেক আমাকে বৃত্তাস্ত,অবগত ॥ আমার পুষ্ঠেতে চড় সব কপিগণ । 
আহার লইয়। পিতা প্রভাতে আঁসিতে 1 ! অঙ্গদ বলেন শুন বার উপদেশ । 
দেখিলাম এক নার] রাবণের রথে ॥ ূ সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ ॥ 

“কালবর্ণ রাবণ সে গৌরবর্ণা নারী। | দেবতার পুর মোরা দেব অবতার । 
মেঘের উপরে ষেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি ॥ কি কারণে পঙ্মী হে তোমারে দিব ভাঁর 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বলি কান্দিছে বিস্তর 1 : সম্পাতি বলিল আমি বলাম কার্য করি। 
ছুই গাখে আঁগুলিলম দুইটি প্রহর ॥ | রামায়ণ প্রসাঁদে নৃতন পক্ষ ধরি ॥ 
রাখিতাঁম রথ সহ তাহারে উদরে । হইল উভয় পক্ষ দেখিতে সুন্দর | 
কেরল পাইল রক্ষা শ্রীবধের ডরে ॥ *  রামজয্ন বলি ডাকে সকল বানর ॥ 
স্পার্থের কথা শুনিলাম মনোনীতা । । দেখিয়া বানরগণে লাগে চমৎকার । 
জাঁনিলাম তখন সে প্রীরামের লীতা ॥ ূ রামজয় ল্মরণে সাগর হব পার ॥ 
এখনি আমিনে পুক্র মহাবিল তার। 1 কপি সম্ভাবিয়া পক্ষী উড়িল আকাশে । 
পৃষ্ঠে করি সবাঁকারে সে করিবে পার ॥ ; ছুই,পক্ষ সারি ঘায় আপনার দেশে ॥ 
তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে ছুই পাঁখে। 1 পুভ্র মহ পক্ষীরাঙ্গ গেলেন উত্তর । 
এক ভাগ মাত্র তার লঙ্ঘিবার থাকে ॥ | অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥ 

এক ভাগ লঙ্ঘিতে না হবে কোন শ্রম | *: কৃভ্ভিবাস রচে গীত অ্বতের ভাগ । 
“স্থিবুহ কুপিগ্ণ নাহি ব্যতিক্রম ॥ সমাপ্ত হইল এই কিছ্িদ্ধ্যার কাণ্ড ॥ 

কিক্ষিন্ধযাঁকাণ্ড সমীপু | 



সগ্ডকাঞ্ড রামায়ণ। 

্ন্দ্রাকাণ্ড। 

শান্ত: শাশ্বতম পমেয়'মনখ নির্বাণ শাস্তি প্রদং । 

বন্ধ! শস্ভুফণীক্্রসেবামনিশং বেদা স্তবেদাং বিডম্॥, 
. ৮. রামাথাং জগদীশ্বরতুবগুক্ং মায়ামনুমাং হরিং । ১ 

বশহহং কক্ণাকরং বথুবর্জ কুশল ঢামণিম্। 
নান্টাস্পৃহ! রঘুপতে হৃদয়ে মদীষে । 
লতা বঙ্দামি চ ভবানখিপান্রাক্সা | 

ভা প্রমঙ্ছ রণ ] পুবা নিভরাং মে । 

টার কুক মানসঞ্চ ॥ 

অতালিত বণধামং স্বীশেলাজিদেহ্ত ৃ 

দটজেবনকশাপং টি ॥ 

সকল গুণনিলীনং বানরাণামধীশ 

পু তবরদ তং বাত জাত না ॥ 

বানরগণের যাগর পার হওনের কথোপকথন । 

পিতা পুজ্রে পঙ্ষীরজি গেলেন উত্তর । 
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণসাগর ॥ 
তজ্জন গঞ্জন করে ছাড়ে সিহনাদ । 
সাগরের ঢেউ দেখি গণিল প্রগাদ ॥, 
তমোময় দেখা যায় গগণমণ্ডল | 

হিল্লোল কল্লোল করে সমুদ্দের জল ॥ 
সিন্ধুজলে জলজস্ত কলরব করে । 
জলেতে না নাকে কেহ মকরের ডর ॥ 
এক এক জলজন্তু পর্বত প্রমাণ। 
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান ॥ 
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস | 
সবাকারে অঙ্গদ করিতেছে আশ্বাস ॥ 

বিষাদে বিক্রম টুটে বিমাদেতে মরি | 
বিবাদ ঘুচালে ভাই সর্বভ্রেতে তরি ॥ 
হ্থখে িদ্রো! যাও আজি সমুদ্রের কুলে। 

সাঁগর' তরিব কালি অতি" প্রাতঃকালে ॥ 
সাগরের কুলে চীপি রহিল বানর । 
রহিবারে পাতা৷ লতীয় সার্জীইল ঘর ॥ 

রঙ 

পপ? ৭ শপ পপ এ পা পপ পা এ শশী? শিপ শশা 

সাঁপরের কুলে তার। বঞ্চে হঁথে রাতি | 
প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব সেনাপতি ॥ 
যোড়হাতে দাণডাইল অঙ্গদের আগে । 
অঙ্গদ কহিছে মার্তা শুন বীরভাগে ॥ 
দৈবযষোগে লঞ্জিলাম রাজার শাসন । 
কোন বার ঘুচাইবে এ যোর বন্ধন ॥ 
ব্রহ্মার হাতের স্থবা ছলে কোন জনে। 
ইন্দ্রের হাতের বজ্র কোন জন আনে ॥ 
প্রথর সুর্ধ্যের রশ্মি কোন জন হরে । 
চান্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে,.পারে ॥ 
এ কম্ম করিতে পারঁয়ে যে আকৃতি । 
দেখাইয়। বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি ॥ 
আনিলে গীতার বার্তা সবে হই স্মবী।, 
তাহার প্রসাদে গিয়। পত্বী পুন্ত দেখি ॥ 
ওত দি বলিলেন কুমার অঙ্গদ ! 

নারব 'হইয়! সবে গণিল আপনর ॥ 
ছিল বত সঙ্গে সৈম্য, সামস্ত প্রচুর) 
বার বার জিজ্ঞামেন আপনি ঠাকুর ॥ 



১৯৬ 

রাজপুত্র অঙ্গদ জিজ্ঞাসে বারে বার। 
উদ্ভর না দেও কেন একি ব্যবহার ॥ 
অঙ্গদের'বোলে মবে সাগর নেহালে | 
মহা ঢেউ উঠে পড়ে আকাশ পাতালে ॥' 
অঙ্গদ বলেন'কেন করি বিষাদ । 
কোন বীর লবে এস রাজার প্রসাদ ॥ 
কোন বীর স্থগ্রীবে করিবে সত্যে পার। 
কোন বীর করিবে রাম্লে উপকার ॥ 
কোন বর করিবে জ্ঞতির অব্যাহতি ত|. 
সীতা আন্বেণিয়। অজি রাখহ খেয়াতি ॥ 

দ্গদের বচন লঙ্জিতে কেহ নারে'। 
আপন বিক্রম সবে কহে ধারে ধারে ॥ 
গর নামে সেনাগাতি যমের নন্দন | 
সেহ বলে ঠিঙ্গাইব এ দশ যোজন ॥ 
গব।ক বনির বলে তার সহোদর | 
পারি কুড়ি যোজন লঙ্ঘিতে এ দাগর ॥ 
সর মামেতে বলে মুখা সেনাপতি | 
চল্লিশ যোজন লঙ্ঘি আমি নরিতপতি ॥ 
তায়:সহোদধ বলে সে গন্গমাদন | 
আমি লঙ্ঘিবারে পানি পঞ্চাশ যোজন ॥ 

মহেন্দ্র বানর বূলে সথষেণ.কুমার | 
ল(ঙধপারে পারি ষাটি যোজন সাগর ॥ 
দেবেঞ্জ তাহার ভাই বলে এই,সার ৮ 
ভাগ যাজুনন্তি কব আম পাঁরাবার ॥ 

পু্জারিশ্বকন্মার বলিছে মহাবীর | 
অশ্ঠি যোজন লঙ্ঘি সাগর গভীর ॥ 
অগ্নিপুন্্র কপি বলে বীর অবতার 1. 
নবতি যোজন লঙ্ঘি সাগর পাখার ॥ 
তারক বানর বলে রাজার ভাগারী। 
দ্বিণনতি যোজন ঘে লঞ্জিবারে পারি ॥' 
ব্রহ্ম সুজ ভন্নুক করিয়। অনুমান ! 
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জান্বুবান ॥ 
যৌবন কালের বল না৷ টুটে বার্দাক্যে। 
যৌন খালের কথ! শুনহ কৌতকে ॥ 
বলিরে ছলিতে হরি হইল বামন | তিন পায়ে ঘুড়িলেন এ তিন ভুবন ॥ 

ঈামাযণ | 

ভি । উল শা শ্পীসসীপ পাপ পপ 

স্তর জন এজ 

পৃথিবীতে ঘত বীর আছিল প্রবীণ । 
তাঁরা সবে তীর পায় করে প্রদক্ষিণ ॥ 
জটায়ু - ক্ষীর সঙ্গে উড়িয়! অপার। 
বিষুপদ প্রদক্ষিন করি তিন বার ॥ 

. পূর্বের নেই শক্তি ছিল টুটিল এখন। 
তথাপি লঙ্ঘির পঞ্চ নধতি যোজন ॥ 
নঙ্ঘিলে মোদতন শত ঘিদ্ধ হয় কাষ। 
না গিয়। যোজন পীচ ভাবি আমি লাঁজ ॥ 
এত যদি বলিলেন মন্ত্রী জান্বুন | 
অভিমানে ভ্রালে মহাবীর হনুমান ॥ 
কহেন অঙ্গদ বার ভঙ্গ কোপে জ্বলে । 
সাগর তনিতে,পারি আপনার বলে ॥ 
এক লাফ দিয়া আম পড়ি গিয়। লঙ্কা | 
আসিবারে নাহি পারি তাহা করি শঙ্কা ॥ 
ভোগে রাখিলেন পিতা না দিলেন শ্রম | 
তেক।রণে নাহি জানি আপন বিক্রম ॥ 
সাগর তদ্দিতে কেবা,আছে সেনাপতি । 
দেখা ই1 রিক্রম রাখহ. নিজ খ্যাতি ॥ 
অঙ্গদের কথা শুনি জান্বুবান হাসে। 
বার তুমি হেন কথা কহ কি আভাসে ॥ 
বালির বিক্রম বাপু তিড্ুবনে জানে । 
তাহার হইতে ভব কিক্রম বাখানে ॥ 

একবার কোন কথ। তুমি শতবার । 
আদিতে ম।ইতে পার সাগরের পার ॥ 
রাজ। হয়ে কেন হে করিবে এত শ্রম । 
তুমি গেলে কটকের না রবে নিয়ম ॥ 
তুমি কটকের মূল মোরা সব ডাল। 
সে মুন থাকিলে ফল পাবে সর্বকাল ॥ 
ঝড়ে বুক ভাঙ্গিলে পল্লব নাহি রয়। 

বাদ মূল খাকে পত্র পুনরায় হয় ॥ 
কার উপকার না করিল তব বাপ। 
কোন বার লঙ্ঘিবেক ত্তোমার প্রতাপ ॥ 
সকল বানর তব ঘরের সেবক । 
সকলে হইবে তব কাধ্যের সাধক ॥ 

( বসি আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ । 
| পেবক হইতে'ওব সিদ্ধ হবে কাষ 

শশী শশী 7 শি শি সপ সপ সপ পা শাীসসপ শপপাস্পশ পাস শাসন? 

শি পেস পে আস শান ০ পাপা 

০ শেল পি শশী তি শশা শি শীট পপি 2 

সপ সা শী শা িস্পাীপ শী শা 7 পপ পাপা পিস সপ ০ পপ স্পা 



হগরাকাগ্ড। 
৯ ৯ সস সি সস সি স্ম্ি 

অঙ্গৰ বলেন ধীরে কি করি ইহার । 
সাগর লঙ্মিতে কেহ না করে স্বীকার ॥ 
সাগর তরিতে পারি আমিতে সংশয় । 
বিলম্ব হইলে করি স্থগ্রীবের ভয় | 
সংশয় জীবন মম নিশ্চয় মরণ । 
সাগর লঙ্ঘিবে আমি দেখ বারুগণ ॥ 
সকল বানর কহে করি যোড়হতি | 
তুমি কেন লঙ্ঘিবে হেরানরের নাথ ॥ 
রাঁজপুক্র রাজা তুমি 'বাঁসবের নাতি । 
নিজে মহামতি তুম বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
ভুলিয়াছি বাঁলিকে হে তোম। দরশনে | 
এক তিল নাহি বাঁচি তোঁমার্ বিহনে ॥ 
জান্ুবান বলে ছাড় জগ্জীল বচন। 

যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ্ শ্রবণ ॥ 
অভিমানে মৌনঘভাবে বীর হনুমান । 
কটকের মধ্যে আছে নকুল প্রমাণ ॥ 
কটকেতে হনুমানে কেহ নাহি দেখে 
জান্বুবান কহিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে ॥ 

কার মুখ চাহ তুমি বার হনুম।ন | 
আমার বচন বাছা কর অবধান ॥ 

হনৃমানে জান্ুবানে উভয়ে সম্তাষে | 
ত্বন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কুক্তিবাঁসে ॥. 

জান্ুবান কতক হন্মানের জন্ম- 
পৃশ্তান্ত কন । 

জান্বুব(ন বলে বাছ। তুমি মহাবল। 
বামকাধ্য কর ৰাছ। কেন কর ছল ॥ 

অঙ্গদ বলেন "ভাল মন্ত্রী জান্গুবান। " 
কোন গুণ নাহি ধরে বীর হুনুমান ॥* 
জাম্বুবান'বাক্যে আর অঙ্গদ্বের বোলে । 

রঙ 

সং সপ সী শীাীশশ শা শিপ? তা পেশী ৮ পসরা 

১৯৭ 
স্মরন পন শক এসি কে 

সেই বানরীর এক হইল কুমারী। 
বিবাহ করিল তারে বানর কেশরী ॥ 
মলয় পর্বতোপরে কেশরীর ঘর | 
অস্তীনা লইয়। কেলি করে নিরন্তর ॥ 
চৈত্রমাস প্রবেখিতে বসন্ত সময় । 
হেনকালে বায়ু গেল পর্ববত “মলয় ॥ 
একেত বসন্ত তাহে মলয় পবন । 
ক(দেতে চঞ্চলা আঁতি অগ্জনার মন ॥ 
অগ্গুনার রূপে বায়ু মোহিত হৃদয় । 
লঙ্ঘিতে না পাঁরে ঘরে কেশরী ছর্জজয় ॥ 
অগ্জনা গেলেন ভাবি নিজ অনুকুল । 
ধতুনান করিবারে নন্মদার কুল ॥ 
সন্ধান পাইয়। গিয়। দেবতা পবন । 

বলে ধরি অগ্জনারে করেন রমণ ॥ 
অগ্তনা বলেন যে করিল! জাতি নাঁশ। 
দেবতা হইয়া তব বানরী বিলাস ॥ 
দেবতাঁ হইয়া তুমি করিল কি কর্ম । 

, কি হত করিলা নষ্ট পতিত্রতা পরম ॥ 
পবন নলেন কিছু না বল অঞ্জনা । 

। দেখিয়। তোমার রূপ পাসার আপনা ॥- 
কোপ সম্বরিয়া নে'অগ্জনা যাহ ঘরে। 
 মহাপার হবে এক তোগার উদরে ॥ 
.াঁম।র বীর্ষেতে মেই হইবে কুমার | 
আমার অধিক গতি হইবে তাঁহার ॥ 

--7-১৮ শিক তা 

কেহ হাতে ধরে তার কেহ করে কোলে ॥ 

জান্বুবান বলে বীর কর অবধান । 
শুন হনুমানের যে জন্মের বিধান । 
কুঞ্জরতনয়1 নামে ছিল্ বিদ্যাধরী । 
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী ॥ 

' 

এ বলি পবন গেলেন নিজ স্থান। 
অন্টাদশ মাসে জন্মিলেন হনুমান ॥ “স্ 
অমাবস্যা! তিথিতে ভুন্মেন হনুমান | 

সে দিনের কথ।' কহি কর অবধান ॥" 
জন্মিয়া ম।য়ের কোলে:করে স্তনপান | 
প্রত্যুষে উদ্ণিত রক্তবর্ণ ভানুমান ॥ 
রাঙ্গ। কলজ্ৰান করি ধরিতে তাহাকে 1 
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুকে | 
পর্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাঙ্কর । ২ 
এক লাঁফে উঠিলেন সে অতি ছুষ্কর ॥ 
দিবাকরে ধরিবারে যান হনুমান । 

দৈবায়ভড তথা রাছ্ হয় অবিষ্ঠান ॥ 



৯১০ 

সূর্যকে করিতে গ্রাস রাু উপস্থিত 
দেখি হনুমানেরে আপনি সশফ্কিত ॥ 
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাহু পলায় তরাসে। 
নিবেদন কারে গিয়া বাসবের পাশে ॥ 
শুন স্থরপতি কহি এক সনাচার । 

সূর্যকে গিলিতে বে আইল রাহু আর ॥ 
শুনিয়া রাছুর কথ। বাসব বিরস। 

ূরধ্যকে গিলিতে অন্ত কাহার সাহস ॥ 
এরাবতে চড়িয়। আইল পুরন্দস্। 
হনুমানে দেখে গিয়। সুর্যের গোচর ॥ 
ভাঁবিতে লাগল ইন্দ্র পাইয়। তর।স। 
সূরধ্যকে ছাড়িয়। পাছে মোরে করে আস ॥ 
সিন্দুরে শোভিত এরাবতের বদন । 
দেখিয়! কৌতুকা অতি পবশনন্দন ॥ 
সূর্যকে ছাড়য়া পাছে ধরে এরাবতে । 
আসযুগ্ত দেবরাজ বজ শিল হাতে ॥ 
ক্রোধিত হইলে লোক আপনা পানরে । 
বিনা অপরাধে ইন্দ্র বজ মারে শরে। 
অচেতন হনুমান হইলেন তাতে | 
পড়িলেন তখনি নে মলয় পর্বতে ॥ 

হনু ভগ্ন পড়ে সেই লয় শিখরে | 
হনুমান নাম তেই বাপ রা ধরে ॥ 
যৌবনকালেতে আমি ছিল।ম প্রবীন । 
তিনবার করিলাম হর দক্ষিণ ॥ 

বৃদ্ধকাঁলে বলহীন নিকট মরণ । 
৬*নারে মাহি পারি করিতে পালন ॥ 

যাহার বিক্রমে লোক করেন বসা । 
তাহার জীবন ধন্ত বিক্রম প্রশংসা ॥ 
জামিয়। শীতার বার্তী আইস হনূবান। 
চিন্তিত বানরে সব কর পরিত্রাণ ॥ 

, নানাবিধ বানর বদতি নাঁনা দেশে । 
' তোমার বিক্রম যেন দেশে গিয়। ঘোষে ॥ 
শৌরুষ প্রকাশ কর সাঁগর লঙ্জিয় 1 
শ্রীরামেরে তৃষ্ট কর সীতা উদ্ধারিয়া ॥ 
মা কহিলেন করহ বিচার । 
মা জম্দের কখা কহ আবরবাব ॥ 

| 

: 
ূ 
ৃ 

[ 

পপ শপ পপ পা শপ এ ৩৯ অপ পপ জপ 

চি 

নু 

এ এপ? ৮ সা শিপ শি শীিশী শশী শািশসপসপীশশিিশীি 7 শি শশী িশিশীিত শি ১ শি পপি শিপ টি ও 

পা শপ পপ পপ পাস্পপ 

৮ আর প্র লস পপ, ৪ 

রামারণ 1. 
টি 

প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহীতলে ॥ 
[ মুনিগণ স্নান করে সেই নদীজলে ॥ 

| ধবল নাঁমেতে হৃ্ম্তী দীঘল দশন । 

দন্তাবাতে চিরিয়া মারিত মুনিগণ ॥ 
ভরদ্বাজ মহাঁখধি খষির প্রধান । 

দন্ত সারি যায় হস্তী নিতে তার প্রাণ ॥ 
ব্যাকুল হইয়া মুনি পলায় দৌড়িয়!। 
রুষিয়| গেলেন পিআ বিপদ দেখিয়। ॥ 
দয়ালু আমার পিতা অতি ওয়ঙ্কর | 
এক লাক্ষে পড়িলেন হৃস্ভীর উপর ॥ 

ছুই চক্ষু উপাড়েন নখের অ চড়ে । 
ছুই হাতে টানে ছুই দশন উপাড়ে ॥ 
দন্ত উপাড়িগনা তার পেটে দেয় দস্ত। 
দন্তাবাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত ॥ 

পরেতে গেলেন পিতা মুনির সমাজ ! 
মনি বলে বর মাগ শুন কপিরাজ ॥ 

কেশরী বলেন যদি বর নিতে হয় । 
তবে পাই যেন এক' উত্তম তনয় ॥ 
সৃশির বলেন তৃূমি চাহিলা ফে বর। 
ভ্রেলোক্য বিজয়া হবে তোমার কোওর ॥ 
বর পাইয়া মুনিরাজে করি নমস্কার । 
সলযপর্বতে গেল 'যথ। পরিবার ॥ 
অঞ্জন! আমার মাতি। অতি ব্ূপবতী ॥ 

ধ্নান হেতু গেল নম্মদার প্রাতি ॥ 
সন্ধান পাইয়া তথ। দেবত। পৰন | 
ঝড়ে বস্ত্র উড়াইয়ে দিল আলিঙ্গন ॥ 
এই সে কারণে আমি পবননন্দন | 
সভার ভিতরে লঙ্বা দিস্কি কারণ ॥ 
ভূমিত কাহার পুত্র মন্ত্রী 'জান্বুবান । 
সকলের সব বার্ত। জানে হ্নৃমান ॥ 
ঘত যত আ.িয়ছ বার সেনাপতি । 
কেবা না জানহ.কহ কার মাত সতী ॥ 
রামকাধ্য করিতে ন। করি বিসম্বাদ। 

বিস্ম্বাদ করিলে হইবে কার্য বাদ ॥ 
বানর কটকে করি অভয় প্রদান ) 

| অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইব মান ॥ 



বিনা ছে ১১৭ 
সি কাস, সট » পিস্টি পরি পি চিজ শি বটি রিনি এজি তন শি ও এনিসটি ত 

নাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি 1 সবে হিলি যাবতীয় শাখামুগ কুল। 
শতবাঁর পার হই আমি মহাবলী ॥ গাখিলেন এক মাল! তুলি নানা ফুল ॥ : 
উড়িয়া.পড়িব গিয়] স্বর্ণলক্কীপুরী | সেই মালা যুবরাজ লয়ে নিজ করে। 
শত্রু মারি উদ্ধারিব রামের সুন্দর) ॥ সমর্পিল৷ পবনতনমুকষ্ঠোপরে.। 

তোঁম! সবাকারে না ডাকিব যুদ্ধ আশে । | শোভিল শ্রীহনূমান সেই মাল! পরি । 
একাকী আঁনিব মীতা শ্রীরামেন্র পাশে,॥ ; যেন মণিমাল! গ্রলে এরাবত"করি ॥ 
পরম হরিষে থাক কোন চিন্তানাই। তবে সব কপি স্থানে অনুমতি লয়ে । 
সকলেতে কি,কার্ধ্য একাঁকী আমি যাই ॥ | বসিলেন হনুমান পূর্ববমুখ হয়ে ॥ 
সবে বলে যত"বল কিছু নৃহে আন । ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি । 
ভরিভুবনে বীর নাহি তোসার সমান ॥ গণেশাদি পঞ্চ দেব দিকৃপাল প্রতি ॥ 

জুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর ।, বিট শত; গ্রণমিলা পরম পিতারে । 

হনুমান গলে দিল সকল বানর ॥ কেশরী অগ্জীন। আীস্বগ্রীব কপিবরে ॥ 
বড় বড় বাঁনরের দেখিয়! কাকুতি। ল্মনণ জানকী পদ করিয়া বন্দন। 
সাগর তরিতে হনুমান করে গতি ॥ আব্লাম্তলা রামচন্দরে করিতে চিন্তন ॥ 
কুভিবাঁস পণ্ডিতের কবিত্র বিচক্ষণ | চিন্তামাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর । 
গাইল ম্বন্দরাকা& গীত রামায়ণ ॥ দেখিয়া ম(রুতি মনে করেন সাদর ॥ 

নিতো য় জয় বামচন্দ্রর রঘুকুলপতি | ০ 5 পাশা ৮ শশা সী শী শশী শশা শী শিস াশিশীাাীিশাশী 7 শিট পপ পপ আপ পপ অপ অপ পপ এ পা 

হনুমানের সাগর-লম্পনোদ্বোগত। ১: কুপাশ্মিত পারাবার অগতির গতি ॥ 
তদন্তর বাঁয়ুপুজ প্রসন্ন জদয় । ৷ তুমি যদি চাহ গুভু হইয়া সদয় । 

উঠি দাঁড়াইল] বলি রাম জয় জয়॥ তবে পিগীলিক1 মেরু তুলিতে পাঁরয় ॥ 
যুবরাঁজ অঙ্গদেরে কৰি আলিঙ্গন | পরমাণু দেখিতে পাঁরয়ে অন্ধজন। 

বন্দনীয় সর্বব জনে কত্রিলা বন্দন ॥ * 1 পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লঙ্ঘন ॥ 
অন্য আর কপিগাণে আলিঙ্গন দিয়] | . এইত সাহসে আমি হেন গুটকাঁজ | 
কহিছেন মকলোরে উল্লাসিত হেয়! ॥ কণিবারে সাহন করেছি রখুরাঁজ ॥ 
আমি যবে লম্ দিব সাগর লঙ্ঘিত্রে। যাঁদ সিদ্ধ নাহি কর তৃমি সেই কাঁমে। 
ন| পারিবে মোর ভার ধরণী সহিতে ॥' ; দোষ হবে তব গ্রভু কপ্পতরু নাচে 4 এ 
অতএব চড় সবে মহেন্দ্র ভূধরে। , অতএব তব পাদ কূর নিবেদন । 
লম্ফ দিব খাকি ওই গিরির উপরে ॥ কর মোর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ অর্পন ॥ 
এত শুনি অগ্রে'করি পবনকোউরেণ , 1 এত নিবেদন কৈলা যবে হনুমান । 
উঠিলেন কপিগণ মেই ধরাঁধরে ॥ কটাক্ষেতে অনুমতি দিলা ভগবান ॥ 
মহেন্দ্র উপরি শোঁভে মারুতনন্দন | তবে প্রভু অন্তরেই কৈল। অন্তদ্ধান ।* 
যেন অন্ধ গিরি আসি তৈল আরে হণ ॥ | প্রভূ নাহি দেখি বার ত্যজিলেন ধ্যান ॥ 

পরি | পপ পপ শস্প  পপা সপ শশী 

২৮ শক শশী শি শি শাল লে 

টিক ্ 

হেনকালে যাবতীয় অমর কিম্নর। প্রস্ু অনুগ্রহ পায়ে আনন্দিত মন ! 
দেখিবার়ে আইল মবে অশ্বর উপর ॥ কহিছেন কপিগণে পবননন্দন ॥ * 
বিদ্যাধর অপ্র গন্ধ নাঁগগণ। '! আর মাহি করি আমি কোনই চিন্তন । 
যক্ষ ভূত সিদ্ধ সাধ্য মুলি তপোধন ॥ হইয়াছি রাম কৃপীকটাক্ষ ভাজন ॥ 



১৪৫ বামায়ণ 

আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হতে পড়ে 
তাহে হল হত পশু কত যে ছিল শিয়ড়ে ॥ধ 

 এবে দেখি সমুদ্রেরে গোষ্পুদ যেমন । 
রর কোটিবার লঙ্ঘিবারে করি মন ॥ 
বংশে রাবণ বধে সাহস করি যে। ৷ ইথে হল এক পরতেক মহৎু_আশ্র্ষ্য। 
রে তুলি এখানেতে ভ্বানিতে পার যে'॥ ! কিণ করি স্থানে হল. প্রাণে শুন্য সিংহবর্ষ। 
ভূজে করি ফেলাইয়া সাগরের বারি। * | কিবা জগৎ প্রাণ স্মন্তান কলেবর ভরে । 
ইচ্ছ। হলে ব্রহ্গাপ্ডেরে ডুবুইীতে পারি ॥ | নাহি সহিবারে সে শিখরে চড় চড় করে ॥ 
মারুতির বাণী শুনি সুখী কপিগণ। তাহে পাই-্চাপ ঘত াঁপ বিবরে আছিল 
শিখী যেন শুনি ধরা ধরের গর্জন ॥ তার! পাই পাস মন শ্বাস ছাড়িতে ল[গিল 

তবে পুনঃ মারুতি অঙ্গদে আলিঙগিয়। | [ তবে মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ম করি। 
শী ঞ্পি জান্ুব।নের চর৪ বন্দি! | ূ করি মহা দন্ত দিল। লম্্ শ্রীরাম ফুকরি' ॥ 

দাড়ায় দক্ষিণমুখে লঙ্ঘিতে সাগর | সেই মহারব লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল। 
 শ্রীরাগচন্দ্রের পদে রাখিয়া অন্তর ॥ . : যেন কল্পকাঁলে কুড়ৃহলে জলদ গঞ্জিল। 

ূ ৷ সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল 
হযুমানের লঙ্ষায় যানা ও ৷ হল অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল ॥ 

মালবপ। | রা কপিগণ ঘনেঘন জয়ধ্বনি করে । 

| 
ৰ 
| 
ৰ 

রঃ আও 

ছুই শব্দে মিলি গেলা চলি দশ দিগন্তরে ॥ 

ব গুণপাত্র বায়ুপুত্ সিদ্ধু লঙ্ঘিবারে। ; দেই মহাবীর মারদতির গতি বেগ দেখি । 
৪ বে করি, নীল। বাড়াইলা টাউন চারে 
তবে অসাধ্ৰস হল দশ যোজন বিশ্তার। 

আর মহাবল সুণীঘল ছিপুণ যার ॥ 

করি দরশন জারে মন করে হেন জ্ঞান । 
যেন মেই গিরি খিরোপরি আন গিরিমানি ॥ 
তাহে ছুনয়ন বিরে।চন সব প্রকাশয় | 

কিব। নাঁসারব শি সব শিঘাত মানয় ॥ 
দিব্য রোমগুচ্ছ দী্ঘপুচ্ছ শিরৌপরি লোলে 
ধৈন€মরুগিরি শুঙ্গোশরি নাগরাজ দোলে 
সেই কপিবর কলেবর,ভরে সে-ভূধর | 

তার'উপমাঁন মরুত্বান্ পবনেরে লেখি ॥ 

মেই বেগ বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে 
তাঁরা বীরবায় পাঁছে যায় ব্যোম উপরিতে 
মনে এই লিখি তাঁর! দেখি প্রবাসী তাহার 
থেন বন্ধজন ছুঃখী মন অনুত্রজি যায় ॥ 
আর কত হাী শৃঙ্গ তাঁথ উড়িয়া চলিল। 
তার! কতদুরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল 
তবে রিনা লক্ষে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিলা 
করি'নিরীক্ষণ সব জন স্তস্তিত হইলা ॥ 
আঁহ কিব! শোভা পায় কপি আকাশউপরে 

ন[হি সহিবারে বারে বারে করে থর থর ॥ ; যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উভয়ে অন্বরে ॥ 
তীহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘনেঘন। 1.তার, বীহুদ্ধর় প্রকাশয় মঘনে দোলয়। 
তাহে পুষ্প ঝরে বুঝি বারে করয়ে বণ ॥ যেন নাগরাঁজ গিরিরাজ উপরি শোঁভয় ॥ 
'আর'ক্ত বৃক্ষ পক্ষ লক্ষ উপড়ি পড়য়ে। তার উর্ধাদেশে কিবা ভাসে পুচ্ছ উচ্চতর । 
তাহে নান। পাখীছাড়িশাখিআকাশে উড়য়ে; হেন ভাঙ্ঘাসে স্থপ্রকাশে ইন্দধ্বজবর ॥ 
অহ কত শৃঙ্গ পাই ভ্দ তলে পড়িল! ] উর অঙ্গগ্রণ সমীরণ হেন তেজে বয়। 
তায় কত দুষ্ট পশু নষ$ কন্টেতে হখ্ল! ॥ যার শুনি রব লোঁক সব নির্ঘাত মানয় ॥ 
তাহে পায়ে ভীতি কত হাঁতী কাতরহইয়া! "সেই বেগবান মরুত্বান্ লাগয়ে ঘাহারে। 
করে পলায়ন ছাঁড়ি বন চীৎকার করিয়া ॥ | সেহ কোনমতে স্বস্থানেতে স্থির হতে নায়ে 



সুদ্দরাকাণ্ | ২১ 
৯৬ এশা ০ কপ সত শি বি কস্০ এ 

দশ এ এ পপি উস | প৯ পাশ্িশাল্দি এ 
শি পপি পাটি পা সপরসসসি শা স পািসপালিসপাস্সরি 

সেই সদীরণ বেগে ঘন সব আ মঞ | | ওরে কপি যাও ভুমি আঁর কোনস্থানে | 
তাঁর পাছেপ।ছে কা প্রবেশ করহ আম আমার বয়ানে ॥ 
আর বেহুতর ধর!ধর মাগর পড়িস। ৰ. মা হইয়াছি অভিশর ক্ষুণাতে গীড়িত । 

ডুবিল : এ সময়ে তোরে পেকে বড় হুস অত ॥ কত ব্যোমচারী সিহ্ধুবারি মাঝুরে ডুবিল 

আর সিন্ধুপ্দল কলকপ করে আতশয়। '“বখিলান কপা কমি যত দেবগণ । 
(ঘেউ উত্তরিল জল স্থল আবি কীপয়ু ॥ করি দিন মোর আগে ভেবে আনয়ন | 
তাহে সঘকর ল্ডর যারহআিল।  তাতঞব টি ন। কর এফ শ্ণ। 

তায়! পাই ভয় আকিশয় দূরে পলাইল 0.1 শান আম কর খোর মুখে গানেশন ॥ 
তবে ক্রমে নে উঠে (ব্য।মে পনপনন্দন । উজিতুনি বার়ুপজ ঘুড়ি করদয়। 
ইলে প্রথমেতে ভার। মাথে মুন্ট ভতগন | উিহ্ন ভার হাতি কাদির! শিনয় ॥ 

পরে দে তরাণ বন [থি যাগন (শো.জনা [দির নল কানে 

পরে ছুই গদ কোঁকন? তৃষণ্হট্ল ৃ 
ধ 

ঃ নাল ৃ €,1 রে 7 বি 
তেন হার য়া বায়পণা নিব দনানি | “বশ 51 21 7-1 ৃ সি ০211 

! 1৯ | সু র্ ফু. না লেন টিন | ১ ১৯:2৮--1৮ ব ৃঁ 
[ই মহা পুষ্পাবৃগ্ি বকছে কেশ্ননে 1 শান শত লক পান জব ও | 
পপ ১ স্ক্ষপাশ শি ৬৪ ৬ € ৮7৮৮ 2 ১ চি লহ | বে রঃ | 7২৮--4-২3 না ০ রা কা ঠিক 

ভান 125215 এ 25 লাভ র1 45415 5২75 5818 . এব। দো 

রশ সা রি শর তা বলি রি 4.4 | 17) [টি ১5 2 2 র্ কারে 

| পু ন। ণ 258 1১৫ 1 27৭ 171 চি *ন “। ২10৭ (1 * *111-€ আনি ০:1৭ স্ গাব ৮51 

25455489484 ৫ 
্ চো স সসচকু ুম মনাততাম হিতি। 

225 ্ এ ০ 155-25945858758 

৭... এ । উহার আহভ কদ! তব অনুচিত ॥ 

পু নি চর 1 ৫1% ল্কা ভা 7 খাই ত্াঁ স্ুপপা নাপশা ডক হনমাছে নু | থাক বল আবশ্যক খাব তোনার়ে। 
তী চেখে চাটি হা বা | 8247 নি ক রি এ ্ ৮, নটনির রগ খরা কণণ। ভবনে যোগা হয় কিছু গৌণ করিবার 8 

এ শ্রাবন) 0 হ)তা ভিজ রা রা তা ঠা ও শাবগা তা 112১ (দাগ! | । %1-৬/1 দেখে ৭1 ৪] পি। এন ঘুম নে | 

স্পপ ১ ৮৮ ্ চি রী ৰা বু ৰ্ চে রি নিরিল শট এ স্যর 

মুরনাকে বার সন কাহিনি জীন ॥ | সান প্রনোশিৰ আপ আমার বদনে ॥ 
॥ 

গগাল/ত! ভি দর শি টিলিছটিন | । (ভড্ নাত লতা কস ইতি সন্খন । ৮1541 ৩)1 ১1৮1 [11 ৩ 8 | 15৮2 11৩ 271 ৩ ূ শস1৩ গ্লানি | 

এ নিহত “নিন টির ভি ;র মে!সবার এক সন্দেহ ভগ্ন ॥ | কছিভেছি আসি মহ্য ঝরিয়া শিশ্চন ॥ 
খা পু | রঃ হেরিনর যাউছেম এই বার তনয় লঙ্কা | 1 না কহেন তাহা আন নাহ মান! 
০০ পর চস নে পে টিন পা এরা | এ রর 1... ছি 2 রি 

রামচন্দ্র গ্রিয়ুশীর তনু গে জলি ॥ । সের আগে আশি মির শাহি যু ঘুজ তলা ॥ 
তঠিক্ তআঁতা17 জলে টি কিল ॥ নিনি রির এ ন৪ খহ তাভ।তি আলি আচরন । | এপমান বারি শু সমাহনন্দন | 
এ] ক ভন বদ কলা পা টি ভিত জানহ ঈহার বল কশিবা গেসন ॥ | বেপ করি কভিছেন কের বর 

হুডি শখ ০ জি রর 25, স্পা ০৯৯, নি এপ ৯ জবা সপ আসি কাত সপ ০৮ পারবা নালা শিদ্বা ই কপির জ ॥ (লাশ মুখ হুতি। সে রর করিলি হন! 

ভাহা কাপ প্রাবেশম ॥ 

শশিন। উজ “এ খোজন বিস্তার । 
প্রকাশ করিল। শিজ মুখের আকী।র ॥ 

[ খি ও ম।রত ত্রিশ যোজন হ হই! ] 

ট্সিশ 6 মাঁজন সখ হবরসা করিল্পা ॥ 
মারুতির অগ্রে ভীম মূরতি হইয়া । «* ! গধশশ ফোন ্ হল পবন সন্তান | 
কহিছেন নাগমাত! কপট করিয়। ॥ করিল সরপা পাটি বোদ্ষন ব্যাদ।ন ॥ 

[ ২৬ ] * 

ইহাই জানিতে হবে ঘোর কালেবর | 
যাহ তুমি ক্ষণেক মারুতি বরাবর ॥ 
এত শুনি সর্পমাতা শ্ররস। সাপিনী | 

হয়ে রাক্মলী রূপিণী ॥ 

শপ পপ আপ পাস জা দশ পদ পিপাসা শি শি পাটা শি শি 2 ও 

এ 



৭ 

সগ্ততি যোজন টহল পরে হনুমান | ূ 
সেহ মখ কৈল আঁশী যোজন প্রমীণ ॥ 
টা হেল তবে নবতি যেজন । 
স্রসা করিল] শত যোজ্ন আনন | 

তাহ! দেখি হনুমান চিন্তিল ত আশয়। 
একি এত সামধন্য রাক্ষমী নাহি হয় । 

এত ভাবি ক্ণকাঁল মানসমাঝাঁরে | 
জাঁনিলেন মারুতি স্থুরস! বলি তারে ॥ 
তবে নিজে হয়ে শত যোজন প্রমাণ 1. 
তার মুখমধ্যে প্রবেশিলা হনুমান ॥ 
প্রবেশিবামাত্র সে জুরস। ঠাকুরাণী। 1 
ওষ্ঠ চাপি মুদ্রিত করিল। মুখখানি ॥ ূ 
তাহা দেখি হন্ধে বার অপুষ্ঠ প্রমাণ । 
কর্ণরম্ধ দিয়। কৈলা- বাহিরে প্রয়াণ ॥ ূ 
বসিছেন কপিবর ছানিন্ু তোমায় । । 

ৃ 

ূ 

| 

নখ 

সপ ০০০৯০০০০০৪৬ 

নাগমাত। প্রণতি কারি গে! তব পায় ॥ 
তব বাক্যে প্রবেশিন্থ তোমার বদন । 
অনুমতি দেও এবে করি গো! গমন ॥ « 
তবে সে স্র্না ধরি আপন মুর্তি । 

, কহিবারে আরস্তিলা বায়ুপুক্র প্রতি । 
খে বাহ হনুমান পরম কুশলী | 
করুন তে।মার শুন্ভ অনরম ওলা ॥ 
তব বাধ্য পরাক্রম বুদ্ধি 
পাঠাইয়া ছিল। সুব গদরে ত 
তাহা জানিন।ম রর লহ 
মটু সলীত। উ ৬ভয়েতে করাও ৰ 

এত কহি নাগমাঁত1 গেল নিষ্তু স্থান। ূ 
পুনঃ পুর্বব রূপ হয়ে যান হনুয়ান ॥ 
দেখি মারুতির হেন ধীর্ঘ্য বুি বল। 1 ত 
প্রশংসা করেন তারে অমর সকল ॥ | 
হেনকালে নদীপতি চিন্তিত মন | ঃ 

ৃ 
টি, 

1 " বানে 

1 
রে | * 

9 সিলন ॥ 

কাঁরছেন হদয়েতে এই বিচরণ ॥ 
সগর নৃুপতি হতে মোর উপাদান । * 
« লাগি সাগর বসি ভুবনে আ খান? 

সেইত সণবররংশে আসার জনম | 
সে রাম কধ্যতে যান পবননন্দশ 

হাশারণ 

"এ লাগি ইহার হিত কর্তব্য আমর । 
অন্যথা হইলে নিন্দা লোকেতে অপার ॥ 
লঞ্জিছেন হনুমান এই পারাবার | 
হইতেছে বড় শ্রম ইহাতে রা ॥ 
অতএব মধ্যপথে আলম্বন পাই 
থে রূপেতে স্বখে যান করিব ত চাহাই ॥ 
এত ভাব নন্দাপতি মৈনাঁক ভূধরে। 
ডাঁকিয়। কহেন কিছু রচন সাঁদরে ॥ 
হিমালগ্ন তনয় সা 'দিরিরাজ। 
কর্হু ভূমিহ মোর আজি এক কাজ ॥ 

সগর হইতে হয় জল আমার | 
জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে ভীহার ॥ 
সেই রামকার্যে খান সমীরতনয় | 
তার হিতভ কিছু মোরে করিনারে ও পর 
এই লাগি ব টহিআমি তোহে পৌট 
একবার উঠ ও ভূমি মিল উপরি ॥ 
উদ্ধ অপ আঁ চাটি গার্খে বাড়িবরি ॥ | আছয়ে, তো দার শক্তি অনেক গ্র্থার ॥ 
এই লাগি কছিতেছি তোহে বার বার । 
উঠিয়া কহ তৃনি খোর উপকার ॥ 
০তামার উ উপরি ৃ 
মার 5 পিশ্রাগ 
এত শুশি ভাল; " 

উপর ॥ 
' সন্ধসাঝে স্বর্ণ শিখরী | 

পরাতে তপন যেন সমূদ্র [উপরি ॥ 
পথমাবে দেখি ভারে মারুততি চিন্তত। 
একি কেশ বিতর হলো উপস্থিত । ॥ 
তবে সেই গি গিরি ধরি মনূম্য মূরতি | 
মিজ শৃর্ষে থাকি কন মারুতির প্রতি ॥ 

যুপুক্র শুন কিছু আমা বচন । 
সমুদ্র আদেশৈ অসি কৈন্ু আ আগমন ॥ 
কী গা পুর্ব বশ নৃপতি সগর রঃ হ খাদ করছেন ঞএইত সাগর । 
হে হু ত তোহে সম্মানিত ॥. 

০০২৫৮ 4৮০ স্পা 03 নেন ঘোরে তেহু শ্রাতিহুজ চিতে ॥ 

২ 4 কর ০৪৫ 

উঠিলেন সাগারের জলের 
[4টি রর 

(প্িব। সা 

নু 

আঃ ঃ 

সা 
(151 

টি 



তুমিহ আমার শুঙ্গে করিয়া! বিশ্রাম । 
খাও দিব্য ফল মুল জল অনুপম ॥ 
পরেতে হইয়া তুমি স্ুখযুক্ত মন।- 
করিবে রাবুণ পুর মধ্যেত গমন ॥ 
আমাতেও না] করিবে তুমি শঙ্কী সব। 
হই আমি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব ॥ 
এ পা1গিনে আিরাছি' পর্জিতে তোশায়। 
তুমিহ সফল কর মো বাপনায় ॥ 

€ ড 

এত শুনি ইনুনান-খাঁকিয়া আকাশে । 
জিজ্ঞাস। করেন তারে জুমকৃর ভাবে, ॥ 

কহ কহ কি কারণে ভূদি গিনিবর। 
বাস! করিযছ সিন্ধু জলের ভিতর? ॥ 

কিরিপে লা হও তুমি; রে খাব । 

(বিবরণ বার কহ কথ 

শনি বাণী মহাধর মু! ্ | 
কহেন পননপ্জে প্রণয় কিয়! 

প্র বাবতার গি'র ছিল। পক্ষবান | 
উড়িয়। ীর তার! সর্ম গুয়াণ ॥ 

তবে তাহাদের ভুষ্ট বুদ্ধি উপাভিল। 
পড়িয়া নঃ এ নস ৫ দিতে লাগিল ॥ 

তাহ। দেখি হয়! সহআলো চন । 
বজে করি কৈনা! পক্ষাঙচ্ছেদ আবভ্ঞণ ॥ 

হাকলের পক্ষচ্ছদ করি অবুশেদে | 

গাম। 
| এ 
দ 

শৌ়। 

ই সব 
৩ হ 

নু 
র্" 5 সিসি ॥ 

বন্জ ধরি ইঞ্জর আইল খোর পা দেশে ॥ 
তাহা দেখি ভয়ে আঁমি করি পলায়ন । 
পাছে পাছে চলিলেন সহঅলোচ্ন |] 

তবে মোরে দোখয়া কাতর | 

করুণাতে আর হেয়। বায়ু মহাশয় 
উহ অতিশয় বেগ প্রক্কাশ করিয়! | 

, ফেলাইলা মৌরে এই সমু্রে আনা ॥. 
তাহার পাতে আর সমুদ্র আশয়ে। 
ন! কাঁটল! ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে ॥ 
সে অবধি আছি আমি সাগর ভিতর | 

হিমালর পুক্র নাম মৈনাক ভূধর ॥ 
তুমি হও মোর বন্ধু পবন তনয় । 
(তোমার সম্মান মেরে করিধাবে হম | 

সন্রাকাণ্। ২৩ 
নি ০ স৯ লেসন ০, শত এ সর ০ স্পস্ট আসত এ সপ শর লস ও এসসি সি 

অতএধ মোর"আর সিন্ধুর পিরীতে । 
তুমিহ বিআাম কর মোর উপরেতে ॥ 
গিরিবাক্য শুনি কন পবনকুমার ॥ 

৷ €তাঁমার দর্শনে দিন সফল আমার ॥ 
| তোমার মধুর বাঁক্যে মন জুন্ডাইল। 
ক্ষুধা! ভূষণ ক্রেশ আরম নিরৃ্ত হইল ॥ 
ৃ করিলে আতিথ্য তুমি দেখাইয়। শীত 
| তোমাতে বিআম্ব কর। মোর নত ॥ 
৷ কিন্তু বড় ত্বরা আছে লঙ্কায় যাইতে 
র ৷ এ লীগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে ॥ 
আর গুম আগিবার কালে সিন্ধৃতটে 
এসেছি প্রতিজ্ঞ! করি বান্ধব নিকটে ॥ 

 শিরালন্ধে পার হব শতেক যোজন । 
| অতএব ধোগ্য নহে বিআম করণ ॥ 
অঙ্গুলি মাত্রেতে করি পরশ (তোমারে 17 
দোষ ক্ষমা কি দাও অনুজ্ঞ। আমারে ॥ 

এত অনি সাঁধু সাধ বলি গিরিবর | 
অনুমতি দিল তারে প্রশংসি বিস্তর ॥ 
তবে কয় অঙ্গুলিতে স্পর্শিয়া ঞুধরে | 
পরশি পয়াণ কৈল। মারুতি অন্বরে ॥ 
মারুতির আতিখ্যেতে সন্তুষ্ট অন্তর | 
মৈনাক ভূপর প্রতি কন পুরন্দর ॥ 
মৈনাক তোমার আনি দোখ এই কর্ম । 
পাইলাম মোর! সবে অতিশয় শর ॥ 
রামদূত মারুতির অতিথ্য। করিয়া । 
প্রিজগতে করিলে তুমি হে তুষ্ট হিয়! ॥ 
অতএব আমি তোঁম] দিলাম অশুদক্ক 

দবখে ফাক তুমি হয়ে নিয় হৃদয় ॥ 
এত শুনি আনন্দিত হুয় পিরিবর ? 

দক্িণেতে চলিলেন পবন কোওর ॥ 
কত দৃরে যবে তিহ করিল। গমন 1৮ 

সিংহিকা রাক্ষমী তারে করিল! দশ্নি ॥ . 
দেখি চিন্তা করে সেই ুক্ট | নিশাচর 1. 
বৃথি আমুজি-ভূঞ্জিতে পাইধ পেটভরি 
যাইতেছে মলাকাশেতে বড় এক রানী 
ইনার ছায়াতে ধরি আকরিয়া আদি 4. 

পোপ আপ শা পপ পট পা ০ জপ সপ ৮ সাপ পা অপ ৬ পপ 

স্পা 

পিস পরার এ কপ পপ পা ৯ সপ, স্পা এ এ পপ 
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এত ভাবি মাক্তির ছয়াস্পর্ণ পাই। 
আকধিতে আরম্তিল মুখখান বাঁই ॥ 
তার আকর্ষণে নুন দেখি নিজ বেগ। 
মনে চিন্ত। করিছেন মারুতি সোছেগ ॥ 

একি মোর গতিবেগে নুন হয় কেন। 
দৃঃরজ্ছ দিয়] কেহ বান্ষিলেক যেন ॥ 
এত ভাবি সব দিকে দেখিতে দেখিতে 
দেখিলেন রাক্ষমীরে নিজ অধো(ভিতে ॥ 
পাতাল সমান মুখ বিনরণ করি । 

রহিরাছে অন্বরেতে দুষ্ট শিশাচরী ॥ 
তাহা দেখি ভাবন। করেন গুনর্ববর | 

একি খে ভাঁগে দেখি বিকট আকার ॥ 
বুষি এইজন মোরে করে আকর্ষণ । 
আপনার মুখে করাইতে প্রবেশন ॥ 
চম্পাতির বাণী মনে হইল ম্মরণ | 
এটু বটে পিংহিকা এ দুঘ্ট। জন ॥ 
আদি আমি তক র্ ইহার করিব | 

এ পথের কণ্টক শিঃশেদ খুঢাইিব ॥ 

এত 13 হ্ষুঘ নুঝি হমে কপিবন । 
গ্রাদনশ্লা নিধাহকার বদন ভিতর ॥ 

' মেহ বড় হুখা হয়ে মুদিল বদন । 
খেন কেহ বিষ খায় মরণ কারণ ॥ 

তবে তার হৃদয়ে প্রবেশে হনুমান | 

5খ কার বিদার করিলা খান খান ॥ 

সেই ছিদ্রে দিয়! ঘ্রিজে হইল। বাহির । 
তাহে নাক্ষুণীর প্রাণ ছাড়িল শরীর ॥ 
তবৈত্রদি ঘুরি সেই ঢুক্টা দিশাচতী | 
রা পরেতে সেই পয়োধি উপর্রি ॥ 
তাহে সুখী হলে বহু কোটি জলচর। 
ভোজন করিয়া! তার মাস বছৃতর ॥ 
বুঝলাম বহু মাংস পুর্বে খেয়েছিল 1 
জাজি' ঘেই সকলের শোধন করিল ॥ 
স্িহিকার মৃত্যু দেখি যত দেবগণ। 
করিহহন হনুনানে বহু প্রশংসন ॥. 
সর্ধ্বদ| বিজয়ী হও পবনকুমার | 
করুন শীভগবান কল্যাণ তোগার ॥ 

[সা 

দ্ 

রামায়ণ | 
শি পি পাটি শীগ শট শশী লাশ পি শর এসসি সি পা চস ভোট সি পাস এ পো তাজ একশ 

যে মন্দ করিলে তুমি আজি অন্োপণে । 
ইহার সম্ভব নহে এ তিন ভুবনে ॥ 
একে নিরালন্বে শত যোজন লঙ্ঘন | 

তাহে পুনঃ সু্থূর্দান্ত সিংহিকা.মারণ ॥ 
এ দুস্ট। রাক্ষমী ভয়ে ঘত দেবভাগ ॥ 
করেছিলা এই ব্যোমমাগ9% পরিত্যাগ ॥ 
আঙ্জি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক। 
স্বখে বিহরুক তবে নব বুন্দারক ॥ 

তোমা হৈতে রামকাধ্য- নিষ্পম হইবে 1 
তোম। হোতে ভ্রিভুবন আনন্দ পাইবে ॥ 
একি বল একি বল একি পরাক্রেম। 
ক্রিভবনে কোথাও ন। দেখি যার সম ॥ 
ধর। ধরাপর মব যাবি থাকিবে। 
তাঁবু পর্যন্ত তব এ যশ ঘুষিবে ॥ 

যাহ যাহ করিতেছি মোরা আশীর্বাদ । 
কুতকার্্য হয়ে দিবি এস অবিষাদ ॥ 
এত কহি ফুল রুঙি কনে দেবগণ। 
শুন আ ও বার কিল! গমন ॥ 

কিছ দু ছেভে লঙ্কা কর শিরাক্ষণু । 
ঘনে হনে ভ।বিছেন পবননন্দন,। 
হেন মহাদেছে বদি প্রবেশি এ লঙ্কা | 
তনে নকলেতে মেরে করিবেক শঙ্কা ॥ 
অতএন হৃদ যুক্ত হয়ে এবেশিব। 
উচিত সময়ে শি কাধ্য সমাধিব ॥ 
এত ভাবি আপন | মু ধরি। 
সিন্ধু লঙ্ি পড়িলেন স্ববেল উপরি ॥ 
সেহত সুবেগ গার ভয়েতে তাহার । 

কাপতে লাগিল লঙ্কাদ্বাপ সহকার ॥ 
আঁর এক হলে। বড় সে সময়ে রঙ্গ । 
ঠাত] আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ ॥ 
বছ্গপি লঙ্ঘিল সেই শতেক হোজন 
তথাপি মাহিক কিছু শ্রম এক ক্ষণ ॥ 
সগর লঙ্ঘন কথ। অন্বতের ভা । 
শুনিলে পাতক রাশি হয় খণ্ড খণ্ড ॥ 



হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশ ও উগ্রচণ্ডার সহিত 
হনুমানের সাক্ষাৎ এবং উগ্রচণ্ড 

লশ্কা-ত্যাগ করিয়া! কৈলাসে 
গমন করেন। 

এইরূপে গেল বীর লঙ্কার ভিতর । 
কত স্থানে কত ৭ বণিতে বিস্তর ॥ 
কাঞ্চন রজতমণি স্ফটিকে নির্মাণ । 
পুরশোভ। দেখিয়। বিস্মিত হনুমান ॥ 
গড়ে প্রঘেশিয়' দেখে পবন নন্দন । 
বিশ্বকন্মীর নিম্মিত সে অত রচন ॥ 
মহাভয়ঙ্কর মুক্ডি সম্মুখে প্রচণ্ডা। 
বামহাতে খর্পর দক্ষিণ হাতে খাগু। ॥ 
দুই চক্ষু ঘোরে যেন ছুই দিবীফর | 
ব্রল্মমগ্নি হেন ভেজ অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
লোলিজিহৰা পৃষ্ঠে জট! বিকট দশন | 
হাড়িয়। মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণ ॥ 
ব্যাচ পরিধান গলে মুগ্ডমাল] | 
মাণিক কুগুল কর্ণে যেম চক্রবা। ॥ 
দেখিয়। ভিড অতি বার হনুমান |. 

যোড়হাতে বুলেন দেবার বিগ্ুনান ॥ 

শানে টা আমি ঢাঁমুগ্ডর কথা। 
শিবের প্রেরমী তুমি কেন আছ হেখ। | 
তোমারে 8 আদি বড় পাই উত্ন। 

কি কারণে আছ মাতা লঙ্কার ভিতর ॥ 
চাঁমুণ্ড বলেন আমি শঙ্চরের সতা | 

তাহার আজ্ঞায় মম লঙ্কা বসতি টা , 

স্যজেন যখন ব্রহ্মা স্বণ লঙ্কাপুরা । 
সেই কাল হৈতে আমি লঙ্ঘ| রক্ষা করি ॥ | 
করিলাম জিজ্ঞাঁদা শিবের 'শ্রীচরণে | 

থাকিব কতেক কাল রাবণ ভবনে | " 
শঙ্কর বলেন থাঁক এই সংখ্যা তার । 
যত দিন নাহি হয় রাম অবতার.॥ , 
জন্মিবেন রাম দশর্থের ভবনে । 
তার পত্থী সীতাদেবী হরিবে রাবণে ॥ 
সীতা অন্বেষণে রাম পাঠাবেন চর | 
তার নাম হনুমান আকারে বানর ॥ 

রি, রশি টি সিট ৯ ৯ সপ্ন পি 

যখন দেখিব। লঙ্কাগত হনুমান্ । 
তখনি ছাড়িয়! লঙ্কা আসিবে ্বস্থান ॥ 
সেই হ'তে রাখি আমি স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ৷ 
হন্ুমানে না দেখিয়া যাইতে না পারি ॥ 
কাহার মেরক তুমি*কোথা তক ঘর । 

1 কিমতে তরিলে তুমি অলজ্্য সাগর ॥ 
| হনুমান বলে অমি রামের কিন্কর | 
ৰ স্বগ্জীবের পাত্র আমি পবন কোউর ॥ 
। সীতা অন্বেষণে আইলম লঙ্কাপুরী | 
ূ শ্রীরামের দূত যেই তেই সিন্ধু তরি ॥ 
| শুশিয়া হনুর কর্থ চাঁমুগ্ডার হাস । 
। লঙ্কায় দেখিয়া! তাকে গেলেন কেলাস ॥ 
ৰ হেনক।লে হনুমান যায়'বনে বন। 

ৰ ওয় নারিকেল দেখে অতি স্ঞ্নোঁভন। 
৷ কোকিলের কুহুরব ভ্রমর ঝঙ্কার। 
৷ নানা পক্্া কলরব লাঁগে চমগ্কার ॥ 
দাণা সারোবর দেখে সলিল নিম্মল | 
প্র্ষ টিত কোকনদ পঙ্কঙ উৎপল ॥ 
লঙ্কপুরার চ[রিদিকে বেছ্িত স্রগর | 
দেসত।র গতি ঘ্রাই লঙ্কার ভিতর ॥ 
সোণার্ পাচার মধ্যে বাহিরে লোহা 
গগণনগুনে র্ লাগিল তাহীর ॥ 

এইরূপে হনুমান জনে. ৮তজিতে। 
মনে মনে কত চিন্ত। লাগিল করিতে । 
গাবাণের প্রভাপ ছুজ্নয় লঙ্কাপুনে | 
বানর কট তাহে কি করিতে থে ॥ 

পা 

৮৮প্স্প পাপী শা স্পিন? তি পিপিপি 

| চারি ব্যক্ডি বিন] আর সকলি অসার ॥ 
| শুজাব আসিতে পান্সেবার অবতার । শাশাশাশিসীসটী . পর পি পম সপ আপস 

, যুবরাজ অঙগদ আসিতে পারে আর ॥ 

| আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি । 
আমিও আসিতে পারি অব্যাহত গতি ॥ : 
বেই ঝাধ্যে আপিয়াছি সীত! দেখি আগে 
শেন্জতে কল্িব কাধ্য যেখানে যে লাঞ্া ॥ 
ভা[ইব কেমনে ছুর্জয় শক্রগণ্ে । 

[ কেসনে চিনিব আমি রাজ দশাননে ॥ 
চে 

এখানে আমিতে পারে শভি আছে বর 



১ রামায়ণ । 

বেড়াইব কেমনে কনক লক্কাপুরী ৷ 
. কেমনে চিনিব আমি রামের হ্ন্দরী ॥ 
রামের প্রিয়ঙী সীত। কভূ নাহি দেখি । 
কেমনে চিনিষ আমি সীতা! চন্দ্রমুখী ॥' 
হাস্য পরিহাস কথা বটম চাডুরী । 
সেখানে ন। থাকিবেক জানকী হুন্দরী ॥ 
সর্ববক্ষণ চক্ষে অশ্রু মলিন 'বসনা | 
সেই সে রামের সীতা হয় বিবেচনা ॥ 
সীতারে দেখিতে যদি হয় জানাজানি ৃ 
হয় হউক তাহাতে করিব হানাহানি ॥ 
অস্ত গেল ভানুমান বেলা! অবসান | 
মধ্য গড়ে প্রবেশ করিল হনুমান ॥ 

" নিশাঁকর স্থপ্রকাশ গগণম গুলে । 
_ ভালমতে হনুমান লঙ্কাকে নেহাঁলে ॥ 

চালের উপরে শোঁভে স্বর্ণের বারা । 
চারিভিতে শোভ। করে মুক্তাঁর ঝা ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজ। পতীক! বিরাজে। 

রাজার মন্দির সে সুন্দর সাজে সাজে ॥ 
হনুমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে। 
নেউল প্রমাণ হয়ে ভ্রমে ঘরে ঘরে ॥ 
অতি স্থশোভন বিভীষণের আবাস । 
দেখে মহোদরের সে অপূর্বব নিবাস ॥ 
উদ্কাজিহ্ব বিছুৎজিহব আর বিছুতমালী | 
শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলা ॥ 

কুমার স্বার ঘর দেখে সারারাতি। 
একে একে দেখে যত লঙ্কার বসতি ॥ 
"কৌন-স্থানে সীতার ন| পাইয়। উদ্দেশ । 
রাজ অন্তঃপুরে বীর করিল প্রদেশ ॥ 
রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারা সাগি সারি । 
ছুর্জ্য় রক্ষিস সব নান! অস্ত্রধারী ॥ 
দেখিল পুষ্পক রথ বিচিত্র নিশ্মীণ | 
'তছুপরি লাফ দিয়া উঠে হতুমীন ॥ 
সেই রথে সারথি যে দেবত! পবন | 
পিপ্তা পুজ্ে উভয়েতে হইল মিলন ॥ 
পুজ সম্ভীষিয়া পিতা গেল নিজ স্থান । 
রাবণের থরে গ্রাবেশিল হনুমান ॥ 

রাঁবণ শুইয়া! আছে রত্বময় খাটে। 
ঘর আলে! করিতেছে দশটা মুকুটে ॥ 
রাজদেহে আবরণ দেখিল প্রচুর । 
দীপ্ত করি মেঘ যেন পড়িছে চিকুর ॥ 
নিদ্রা যায় রাবণ শৃঙ্গার অবসাদে 
কস্তরী কুষ্ুমে রাজা! শোভে স্কগমদে ॥ 
চারিভিতে দেবকন্তা মধ্যেতে রাবণ। 
আকাশের চন্দ্র বে'৬ যেন তারাগণ ॥ 

শোভে এক ঠাই সব'রমণীব গলা । 
এক সুত্রে গীথ।"যেন পারিজীতি মাল! ॥ 
খোল করতাল কার বীণ। বাঁশী কোলে 
অচেনে নিদ্রা লোটায়ঃভুমিতলে ॥ 
মানুধী গর্ধবর্বা দেবী দানবী রাঁক্ষিলী। 
রাবণের ঘরে আছে পরম রূপসী ॥ 
নীনবর্ণ রাবণ”নে গীতবস্ত্রধারী ? 
শবদলাধরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি ॥ 
রাবণের কোলে দেখে পরম সুন্দরী । 
ময়দানবের কন্য। রাণী মন্দোদরী ॥ 
সোহাগে আগুলি সেই রত্বে বিভৃষিতা ॥ 
তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি নীতা ॥ 
রামগুণে পুরুষ নাহিক ঠ্রিভৃবনে | 
রাবণে ভ্জবে সাত নাহি লয় মনে ॥ 
দশরথ পুজবধূ জনক ঝিয়ারী । 
ভাঁজবেন রাবণেরে মনে নাহি করি ॥ 
একে একে সকলে করিল! নিরীক্ষণ 
সীতার লক্ষণ নাহি দেখে এক জন ॥ 
কুড়ি চক্ষু মুদ্রিত নিদ্রিত লক্ষেশ্বর | 
নিরখিয়] হনুমান পাইলেন ডর ॥1 
অন্তঃপুরে সীতার ন! পাইয়া উদ্দেশ । 
আর ঘরে গিয়! হনু করিল প্রবেশ ॥ 
যে ঘরে রাবণ রাজা করে ধূমপান । 
সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুমান ॥ 
ভক্ষ্য ঘরে গুবেশিয়! দেখে নান] ভক্ষ্য । 
মনুষ্য পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ ॥ 
সেখানে সীতার ন। পাইল দরশন । 
গ্রাচীগে বাসয়া ভাবে পরননন্দন ॥ 



এস পাজি পাস ০০7 স্* পি স্তর জনি স্থল স্তর টি উইল সার 

সর্ধস্থান দেখিলামকরিয়! বিচার । 
ঘরে ঘরে দেখি সব কুৎসিত আকার! 
জিতেজ্দিয় কপি কারো পানে নাহি মন। 
উলঙ্গ উন্মত্ত যত করি নিরীক্ষণ ॥* 
সীত। হেতু অর্ধ রাত্রি করি জাগরণ। 
অনেক ভ্রমণে নাহি পায় অন্বেইণ ॥ 
বল বুদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভক্তি । 
করিল সকল নষ্ট বিহূঙ্গ সম্পাতি ॥ 
তার বাক্যে লঙ্জিলারম ছুস্তর সাগর । 
সীতা হেতু ভ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর ॥ 
এ লঙ্কা হইতে নাহি করিব গমন । 
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বীর ছাঁড়িল নিশ্বাস | 
রচিল স্ন্দরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ 

সস 

মি 

হণ্মান কর্তৃক সীতার অন্বেষণ । 

কান্দিতে কান্দিতে বান্ধ করে নিরীক্ষণ । 
নানাবর্ণ পুষ্পযুক্ত অশ্দোক কানন, ॥ 
পিকগণ কুহরে ঝস্ক!রে অলিগণ। 
প্রাচীরে বসিয়ী বীর ভাবে মনেমন ॥ 
অন্বেষণ করিতে হইল এই বন। 
এখানে যছ্ভপি পই সীত। দরশন ॥ 
পু ছিয়। নেত্রের জল হইল হ্থস্থির। 
প্রবেশিল। অশোকক|ননে মহাবীর ॥ 
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর |. 
পাক দিয়া উঠিলেন তাহার উপর ॥ * 
বক্ষেতে উঠিয়। বীর নেহালে কানন। 
নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে অতি স্থশোভন ॥ 
রাঙ্গাবশশে কত গছ দেখিতে হ্বন্দর 1. 
গেঘবর্ণ কত গাঁছ দেখে মনোহর ॥ * 
ঠাঞ্ি ঠাঞ্জি দেখে তথা স্বর্ণনাট্যশ(লা | 
দেবকন্যা লইয়া রাবণ করে খেল! ॥ * 
নান। বর্ণে বৃক্ষ দেখে নানা বর্ণে লত|। 
মনে চিন্তে হনুমান হেথা পাব সীতা ॥ 
চেড়ী সব দেখে তথা! অঙ্গ ভয়ঙ্কর | র্ 

পর্বত প্রমাণ হাতে লোহার মুদগর । 

ঙ 

পপর 

পপ 

গণ 
শট আপ অসম পা বর অজ আদ সান সহ সহ" আর "হা বস প্র সমর সম সর ল্ম্রত 

কেহ কালী কেহ গৌরী কোন চেড়ী ধলী 
খর্ড্রুর তাঁলের মত দেখি কেশাবলট ॥ 
আউদর চুল কার মাথা যুড়ি নাক। 
কাঁকলাস মুক্তি কার.সব মাথা টাক ॥ 
হাতে মুখে সর্বাঙ্গে রক্তের ছড়াছড়ি । 
ভয়ঙ্কর মুর্তি সব*রাবণের চেড়ী ॥ 
নানা অস্ত্র ধরিয়াছে.খাণ্ড ঝিকিমিকি। 

| চেড়ী সব ঘেরিয়াছে হ্থন্দরী জানকী ॥ 
গাঁষে মল1 পড়িয়াছে মলিন দুর্বল! ! 
দ্বিতীয়ার চুন্দর যেম দেখি হীনকলা ॥ 
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ । 
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস ॥ 
শ্রীরাম বলিয়। সীতা! করেন ক্রন্দন | 
সীতাদেবী চিনিলেন  পবননন্দন ॥ 
সীতা রূপ দেখি কান্দে বীর হুনুমান | 
স্বগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান ॥ 
ইহ! লাগি মরণ এড়ায় কপি যত । 
ইহা শ্লাগি সুর্পণখার নাক কাণ ₹ত। 
ইহ! লাগি চতুর্দশ সহত্্ রক্ষ মরে । 
ইহা লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্ষেশ্বরে ॥ 
ইহ] লাগিঃকবন্ধের'ঘোঁর দরশন | 
ইহা! লাগি শ্রীরামের স্থৃতীব মিলন ॥ 
ইহ! লাগি কপিগণ গেল্ দেশান্তর | 
ইহা লাগি একেশ্বর লঙ্িন্ুংাগর ॥ 
ইহ। লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতীক্ষতি। 
এই সে রামের প্রিয়া ীত। রূপকতী 7: 
দেখিয়া সঁতোর টুঃখ কান্দে হনুমান । 
অনুমানে যে ছিল সে দ্নেখি বিদ্যমান ॥ . 
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে । 
ইহ! লাগি ক্লান রাম সীতার সম্ভাপে ॥ 
রাক্ষপীগণেরে মারি কি আপনি মরি. 
জানকীর,ছুঃখ আর দেখিতে না পারি,। 
রাম শীতাবায়ানে চড়িয়৷ বীর গাছে 1” 
কৃত্তিবাসে এ স্বকল রামগ্ডণ রচে ॥ 

আগ সাজি 
ঠ্হ 
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অশোকবনে সীতাদেবীর নিকটে ছুই কর্ণে ৫ শোঁভে তব রত্বের কুণুল। 
রাবণের গমন। দেখি নবনীত প্রায় শরীর কোমল ॥ 

দ্বিতীয় 'প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ ,  মুষ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাকালি। 
চন্দ্রোদয় হইয়াছে উপর গগণ ॥ হিন্গুলে গগডিত তব চরণ অঙ্কুলী ॥ 
তুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর । করিয়া রামের সেবা,জন্মা গেল ছুঃখে। 
ধবল রঙজশী দেখি বিচিত্র ্যন্দর ॥ হইয়া আমার ভার্ষ্যা থাক নানা সুখে ॥ 

মধুপানে রাবণ হইল কামার । রামের অত্যল্প ধন অত্যল্ল জীবন । 
বলে চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর ॥ |'ভোকে শোকে.ফি'রে রাম ররিয়া ভ্রমণ ॥ 
রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী | * 1 এখন কি আছে রাম মনে হেন বাঁস। 

শশা শী?) 

রূপে আলো করিছে কনক লক্কীপুরী ॥ * বনের মব্যেতে তারে খাইল রাক্ষদ ॥ 
চামর ঢুলাঁয় কেহ কার হাতে ঝারি। মোব্র বাণে সুমেরু নাহিক ধরে টান । 
দিব্য নারায়ণ তৈল দেউটা সারিসারি ॥ | মানুষ ফে রাম তার কত বড় জ্ঞান ॥ 
দ্রশ শত নারী মহ আইল রাবণ । দেবতা দানব ধক্ষ কিনর গন্ধ । 
অশৌক-কাঁনন হইল দেবত। ভুবন ॥ যুদ্ধে করিলাম চুর সবাকার গর্ব ॥ 
হনু বলে রাবণ করিল আগুসার। 
দেখিব সাতার সঙ্গে কি করে আচার ॥ 

কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী দীতা।। 
নর্বলোকে তোমারেতে। কে বলে পণ্ডিত 

কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাঁহে। রতিশাস্ত্র জানি আঁমি বিবিধ বিধানে । 

গ।ছের আড়েতে গেল পাতাতে প্রচুর । | নান! রত্বে পূণ আছে আমার ভাগার। 
আপনি লুকার়ে দেখে বানর চতর ॥ আজ্ঞা কর স্বন্দরী সে সকলি তোমার ॥ 
নারীগণ সঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে । তোমার সেবক আমি তুমিতো ঈশ্বরী । 
থাকিয়া! গাছের আড়ে হনুমান দেখে ॥ €তামার আজ্ঞাতে ল"য়ে যাই অন্তঃপুরী ॥ 
কি বলে'রাবণ রাজা কি বলে জানকী। : তোমার চরণ ধরি করি হে ব্যগ্রতা। 
শুনিবারে আসার মাঁরুতি কৌতুকী ॥ | কোপ ত্যজি মোর কথা শুন দেবী সীতা ॥ 

সীতার মিকটে আছি কু ভাল নহে ॥ তুমি আমি কেলি রণ করিব ছুজনে ॥ 

ূ 
ূ 

ছুই প্/খিলেক ডালের উপর। ' : কার.পাঁয় নাহি পড়ে রাজা দশীননে। 
"্াত্র-বাড়াইয়। দেখে সীতার গোচর ॥ ] দশ মাথা লোটাইলাম তোমার চরণে । 
রাবণে দেখিয়া সীত। কাাপলপ্মন্তর | রাবণের বাক্যে সীতা কুপিয়া অন্তরে | 
মলিম বসনে ঢাকে নিজ ফলেবর ॥ কহেন রাবণ প্রতি অতি বৌর ধীরে ॥ 
সমীপে .[ অধান্মিকা নহি আমি রামের স্থন্দরী। 
লাবণ্য ঢাকিতে পারে কিবা! হেন শক্তি ॥ | জনক রাজার কন্যা আমি কুলনারী ॥ 
রাবিগ বলিল সীতা কারে তব তর ূ রাঁবণেরে পাছু করি বৈসে কণেধ মনে। 
দেবতা আসিতে নাঁরে লঙ্কার ভিতর ॥ গালাগালি পাড়ে সীত। রাবণ ত৷ গুনে ॥ 
বলে ধরি আনিয়াছি এই জোস .মনে'। নাহি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত। 
পদ ৯উপ 1 গঞ্জিতে কি করে তোর স্ৃত্যু উপস্থিত ॥ 
্রভূবন জিনিয়া তোমার স্থবদন। . | শৃগাল হইয়! তোর সিংহে যায় আধ । 
রি পদ্য কি সুধাকপ্ন জান করে মন ॥ ধশে মরিবি রে রামের সনে বাদ 
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(তোর আগে না হিবে শ্রীরামের বাণ। 1 অনেক অন্তর দেখ তরাহ্ণ চণ্ডাল। 
পলাইয়। কোথাও না পাবি পরিত্রাণ | অনেক অন্তর হয় বারিনিধি খাল ॥, 
অস্ত খাইয়া যদি হইস রে অমর). শ্রীরায় হইতে তোরে দেখি বহু দূর । 

তখাপি রামের বাঁণে মরিবি পামর ॥ রাঁম সিংহ তোরে দেখি" যুমন,কুকুর ॥ 
লঙ্কাঁর প্রাচীর ঘর তোর অহঙ্কার । এত যদি বলিলেন কর্কশ বচন । 
প্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার ॥ রে কাটিতে খাণ্ডা ভুলিল রাবণ ॥ 
সাগরের গর্ব যে করিসু ছুরাছার। তে করি নিল বার থাণ্ডা এক ধারা। 
রামৈর বাণের তেজে*কোথা কথা তাঁর ॥ র সী চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তারা ॥ 
অতঃপর ছুষ্ট'তোরে আমি বুলি হিত। | এ" খোর কাটিয়া! করিব ছুই খানি। 
আঁম। দিয়া রামের সঙ্গে করহ পিরীত ॥ | আর যেন নাছি বল ছুরক্ষর বাণী ॥ 
যদি বা রামের সঙ্গে না কর পিরীত, অর্ধ কা [মিনী আছে রাবণের আঁড়ে। 
প্রীরামের হাতে তোর নাহি*য্বব্যাহতি ॥ | আড়ে থাকি তাহার। সীতারে চক্ষু চারে ॥ 

শী” সাপ জে 

আমার সেবক তুই কহিলি আপনি । তবু ভয় নাহি করে রামের হন্দরী | 
সেবক হুইয়া কোথা লঙ্জে ঠাকুরাণী ॥ | রাবণেরে ভত্সে সেইকালে মন্দোদরী ॥ 
যার পায় পড়ি স্রেই হয় গুরুজন | দেবতা গন্ধবর্ব নহে জাতি যে মানুষী। 
পায় পড়ি বসিল কেন কুৎসিত বচন ॥ কত বড় দেখ প্রভূ জানকী রূপসী ॥ 
পিতৃসত্য পালিতে রামের বনবাস। র।বণ মীতারে দেখি কামে অচেতন । 
ক্রোধে শাপ দিল তর সত্য হয় নাশ ॥ | খাঙা ফেলি বায় বলে ধরিতে তখন | 
কি হেতু রাবণ মোরে বলিস্কুবাণী। কামে মত্ত ০৭ রাবণ নেহালে। 
তোর শক্তি 'ভুলাইবি রামের ঘরণী॥ হন্দোদরী হতে ধরি বলে হেনকালেন॥ 
রম প্রাণনাথ মোর রম সে দেবতা । ররর রি প।/সরিলে মনে । 
রান বিন! অন্য জন নাঁহি জানে সীতা ॥ ] শৃঙ্গার করিলে বলে মদ্দিবে পন্নাণে ॥ 
এত ষদদি সীতাঁদেবী বলিলেন রোষে। নেউটিল দশ[নন রাণীর প্রবোধে । 
মনে সাত পাঁচ ভাবে রাবণ বিশেষে ॥ চেড়ীগণে মারিবারে যায় বড় ক্রোধে ॥ 

আপসিবার কালে আমি বলেছি বচন। | চৈড়ীগণে জাকে যে যা হাই, নাম। 
এক বধ জানকার করিব পালন ॥ * চেড়ীগণ দ্রত গিয়। করিল প্রণ/ম; 
বৎসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাদ। | নির্দর। হ্ি্ঠরা'আইল গ্রভাষা দুষ্খুথা। 
হসরের মধ্যে তোর যায় দশমাস ॥ পইর| সাতার বার্তা রাড়া সূ্পণখ| ॥ 

সহিবে যে আর ছুইমাস দশস্বন্ধ |" , .. অস্ত্রনুখী ব্জুবার আইল চিত্তক্ষম| | 
'ছুইমাঁস গেলে তোর যে থাকে নিবন্ধ ॥ | ধান্মিফা ভ্রিরটা আইল রাক্ষসী সরমা ॥ 
জনিকী'বলেন রাজ! না বল কুসিত। | কহিল রাবণ ঢেড়ী সকলের কাণে,।* 
আমা লাগি মরিবে এ দৈবের লিখিত ॥ | বুঝাও সীত'য় ভালমতে রাত্রি দিনে 
বিঞ্ুঃ অবতার রাম'তুমি নিশাচর | রুকু বাক্য না বলিহ বলিহ.পিরীতি + 
গরুড় বয়স দেখ অনেক অন্তর ॥ ভালমতে বুঝা ইয়া! লহ অনুমতি ॥ 
অনেক অন্তর দেখ কাজি সুধাপানে । "| ঘরে" গেল দশমুখ ঠেকাইয়। চেড়ী। 
অনেক অন্তর দেশ লোহা! ও কাঞ্চনে ॥ | দীতারে মারিতে সবে করে ছুড়াহড়ী ॥ 
৩,০1২] ূ 
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"চেড়ী সব বলে সীতা শুন হিত বাণী। 
'রাবণের মত স্বামী না পাইবে গুণী ॥ 
অল্প ধন ধরে রাম অত্ান্প জীবন । 

চৌদ্দযুগ রাজ্য রক্ষা কুরিবে রাবণ ॥ * 
সীতা! বলে অল্প ধন অল্পই জীবন। 
সেই সে আঘার স্বামী কমূললোচন ॥ 
শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেড়ী। 
কার হাতে খাণ্ডা আর কার হাতে বাড়ি ॥ 

তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ প্নই!। 
মিলিয়া সকল চেড়ী আজি €তোরে খাই ॥ 
সকলে ধাইয়] যাঁয় সীতারে মারতে । 
শ্রীরাম স্মরণ সীত) করয়ে. মনেতে ॥ 
দেখে শুনে হনুমান থাকি বৃক্ষ আড়ে। 
চেড়ীগণে মীরি বলি মনে তোলেপাড়ে ॥ 
মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক। 
চেড়ীর বদলে মারি রাক্ষন কটক ॥ 
সবাকাপ বুঝি আগে বাক্য অবসান । 
পিছে নহে চেড়ীগণের বধিব পর|খ ॥ 
নির্দয় নি চুরা বলে অভাযা রাক্ষপী । 
কাট মেনে দীতারে কিসের তরে তুষি ॥ 
না শুনিল স্টীতা আম। সবর বচন । 
সীতারে কাটিয়! মাণস করিব ভক্ষণ ॥ 
ভাঁল ভাল করিয়া উঠিল অশ্বমুখী । 
প্রভাষার কথা, হইল বড় স্থ্থী ॥ 

স্টাাধ রসি তবে হানে বাক্যবাঁণ। * 
"গন্েশখ দিয় ইহার বধরে পরাণ ॥ 
লক্ষণ কাটিল যে আমার নাক কুঁণ। 
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ ॥ 
আর চেড়ী আইল সে নাম বজ্রধারী। 
চুলে ধরি সীতারে দিল চাকভাউরী ॥ 
মারিতে কাটিতে চাহে কার মাহি ব্যথা । 
প্রাণে আর কত সবে কান্দিছেন সীতা ॥ 
বন্তুপ্না সম্বরে সীতা৷ কেশ নাহি বাক্ষে। 
শোঁফেভে ব্যাকুল ভূমি লোটাইয়৷ কান্দে 
হনুমান মহাবীর আছে বৃক্ষডালে। 
রোদশকরেন সীতা মেই ক্ষত ॥ 

রীগায়প 
চস এস সদ ৩৯০টি (্  । রন পি 

কোথা গেলে প্রভু রাম কৌশল্যা মা 
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ী ॥ 
যদি হয লঙ্কায় রামের আগমন । 

সবংশে নির্ববংশ হয় রাক্ষসের গণ ॥ 

এত দুঃখ পাই যদি শুনিতেন কাণে। 
লঙ্কাঁপুরী খাঁন খান করিতেন বাঁণে ॥ 
হেনকালে অুন্তরীক্ষে থাকে ঘদি চর। 
মোর ছুঃখ কহে গিল্া প্রভুর গোচর ॥ 
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম । 
এ লঙঞ্ার সর্বনাশ করুন শ্রীরাম ॥ 
গৃধিনী শকুনি তুষ্ট হউক আকাশে । 
শৃগাল কুক্ধুর্ তৃপ্ত র।ক্ষসের মাসে ॥ 

জ।নকীর শীপে হবে লক্কার বিনাশ । 
রচিল শ্ুন্দরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ 

নিজটাব ছঃস্বপ্ন দর্শন ও লীতাদেবীর 
» সহিত হন্মানের,কথোপকথন। 

ত্রিজটা রাক্ষপী রাত্রি জাঁগিতে না পারে 
কুস্বপ্ন দেখিয। বুড়ী উঠিল সত্বরে ॥ 
শয্যায় বসিয়! বুড়ী ছুঃখ পায় মনে। 
সীচ্তারে বেটিয়া মারে সব চেড়ীগণে ॥ 
ত্রিজটা বলেন সীতা রামের কামিনী | 
সীতাঁরে যে মারে সেই মরিবে আপনি ॥ 
হইল সীতার বুঝি ছুঃখ অবসান |. 
স্বপ্র"শুনিবারে আইস সবে"মোর স্থাণ ॥ 
সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাঁশ। 
ত্রিজট কহিছে স্বপ্ন শুনিয়া তরাম ॥ 

রক্তবস্ত্র পরিধান। কালি হেন বুড়ী। 
রাবণেরে পাঁড়ে তার গলে দিয়! দড়ি ॥ 
দেয় কুস্তরুর্ণের মুখেতে কালি চুণ। 
লঙ্কা দহি করে আর রাক্ষসের! খুন ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি ধনুর্ববাণ হাতে । 

সীত। উদ্ধারিয়া ষাত্ চড়ি পুষ্পরথে ॥ 
যে স্বপ্ন দেখিনু তাছে দাহিক নিস্তার । 
পড়িবেক অবশ্য, লকঙ্কায় নহামার ॥ 



হুন্মরাকাশ, 

তব ক সরম্থতী হউন অর্ধিষ্ঠান ।' 
শা এ চিফ এল স্মিত উরস পচ 

নিয়া গাছের ডালে হনুমান হাসে । 
প্রত্যক্ষ করিব স্বপ্ন একই দিবসে ॥ 
হনুমান, দেখ সব চেড়ী ঘরে গেল । 
দীতা সম্ভাধিতে মোরে এই বেল্পা হৈল ॥ 
রূক্ষডালে হনুমান সীতা! ভূমিতলে ।' 
কি বলিয়া সস্তার্মিব মনে যুক্তি, বলে ॥. 
বলিলে রামের দূত'না:যাবে প্রত্যয় । 
আমার কারণে হবে দ্ধঃখ অতিশয় ॥ 

তবেত সকল"কার্ধ্য হইবে নিরাশ । ৰ 
অসম্তাষে:গেলে হবে রামের:বিনাশ ॥ 

সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি |, 
আপন! আপনি কহে শ্রীরাম কাহিনী ॥ 
শ্রীরাম:বলিয়! সীত। করেন ক্রন্দন । 
শ্রীরামের, কথ! কহে পবননন্দন ॥ 
যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা ৷ 
দেবলোঁক নরলোঁক সবে.করে পুজ] ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুর রাম তার বধূ সীত। সতী । 
হরণ করিল তারে রাবণ ছুন্মতি ॥ 

কাননে ভ্রমেণ রাম.সীত। অন্বেষণে । 
স্বগ্রীবের সহ মৈত্র-করিলেন বনে ॥ 
সে রামের বৃত্তাম্ত তোমারে যায় বলা । 
মাথ। তুলি দেখ যদি €সবকবতসলা ॥ . 
মাথ। তুলি মীতাদেবী সে গাছ নেহালে। 
বিঘত প্রমাণ কাপ দেখেন সে ডালে ॥ 
সীতা হনুমান দৌহে হইল দর্শন । 
যৌড়হাতে মাথা নোঙায় পবননন্দনণ॥ 
জানকী বলেন বিধি বিগুণ আমার । 
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভূলায় ॥ 
নানাবিধ মায়! জানে পাপিষ্ঠ রাবণ'।, 
'বানর বূপেতে বুঝি করে সম্ভীষণ | 
দশমাস করি আমি শোকে উপবাঁস। 
মম সঙ্গে কি লাগিয়। কর. উপহাস॥ 
স্বরূপেতে হও যণ্দি শ্রীরামের চর | 
আমার 'বরেতে তুমি হইবে অমর ॥ 
অগ্রিতে পুড়িষে নাহি অস্ত্রে না মরিবে। " 
রণে বনে তব রক্ষ। শ্রী করিবে | 

তোমার ছর্বাক্যে ঘর 

গন 

যেখানে সেখানে যাও সব্ধত্র সম্মান ॥- 
বানর কি নাম ধর থাক কোন দেশে; 
কি হেতু আইলা হেথা কাহার আদেশে ॥) 
রহুদিন শ্রীরামের ন! জানি'কুশল । 
আমার লাগিয়! প্রভূ আছেন* ছুর্ববল ॥ 
হইবা! রুমের দূত হেন অন্গমানি । 
তব মুখে শুনিলাম' প্রভুর কাহিশী ॥ 
হনুমান বলে রাম গুণের সাগর । 

আকৃতি প্রকৃতি কিব! সর্ববাঙ্গ সুন্দর ॥, 
শীলগাছ যিনি তীর প্রকাণ্ড শরীর । 
আজানুলম্িত বাহু নাভি স্থগভীর ॥ 
তিলফুল জিনি নাসা হদৃশ্টা কপাল [॥ * 
ফলমুল খাঁন তবু বিক্রমে বিশা ॥ 
তুর্ববাদলম্থাম রাম গজেজ্দর গমন | 
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবনমোহন ॥ 
অনাথের নাথ রাম মকলের গতি |" 
কহিন্ত তাহার গুণ কাহার শকুতি ॥: 

রামের সেবক আঁমি নাম হনুমান । 
বিশেষ করিয়। কহি কর অবধান ॥ 
অ।পনি সে স্বর্ণমুখ্থ দেখিলা স্ৃন্দর |: 
রাক্ষন মারীচ সেই রাবদের চর ॥ 
তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ । 
প্রীরামের বাণেতে সে হারাইল প্রাণ ॥ : 

লি লক্ষণ ।; 
শূন্য ঘর পাইয়া তোম! হরিল র্যাধুণ &:. ** 
পর্ববতশিখরে বসি মোরা পঞ্চজন |. 
ছিন্ন বস্ত্র অকম্মাৎ পড়িল তখন ॥ . 
দিলাম সে ছিন্নবস্ত্র শ্রীরামের স্থানে 11 

1 বহু কান্দিলেন রাম ভাই ছুইজনে ॥ | 
আছাড় খাইয়া রাম লোটান ভূতল্দে।, : 
সুহৃদ সুগ্রীব তারে আশ্বসিয়৷ তোলে ॥) 
করিল শ্রী সত্য তোম। উদ্ধারিত 1 
রাজত্ব দিলেন তারে প্তীরাম ত্বরিতে ॥ 
আইল বানর সর্ধব স্থআ জীব আশ্বাসে । 
চতুদ্দিকে গেল দরে তোমার উদ্দেশে & 



২$হ যামারণ। 
নান ৫৫ শি টস্সসলনজিশ সরস এপ্স, পরপপিসব চে ৯ স্টপ 

আসিতে মাসের মধ্যে রাজার র নিয়ম | | বিভীষণ ধার্দিক রাবণ সহোদর । 

মাসের অধিক হইলে হবে ব্যতিক্রম ॥ | মোর লাগি রাবণেরে বুঝায়_বিস্তর.॥ 
পাতালে প্রবেশ করি মহ! অন্ধকার । অরবিন্দ নামেতে..র।ক্ষন মহাশয় ।. 

মরিবারে কপি ঘর যুক্তি করি সার ॥ ' | আমা দিত.রাঁবণেরে করেছে বিনয় ॥ 
সম্প্রতি নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন | বিভীষণ কন্যা সানন্দা নাম ধরে। 
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ ॥ তাঁর মাকে'পাঠাইল আমার গোচরে ॥ 

অস্থুরী দেখায় তারে পবননন্দন | 
অনিমিষে জানকী করেন নির।ক্ষণ ॥ 
রামের অঙ্ুরী দেখি হইল বিশ্বীস। 
হস্ত পাতি লইলেন জানকী উল্লান ॥ 
রামের অশ্ুরী পায়ে সীতাদেবী কান্দে। 
বুকে বুলাইয়া সাতা৷ শিরে করি বন্দে ॥ 
থোগাঁমদ্ধ মহাতেজা, রা নামেতে রাজা, 

নকী বলেন তুমি বিথত প্রমাণ । 
মনুষ্যের ভার কিসে সবে হনুমান ॥ 
শুনিয়া সীতার কা হনুমীন হাসে ॥ 
হইল. যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে ॥ 

। হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর । 
সন্তরি যোজন হৈল উভে দীর্ঘতর ॥ 

। করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ । 

পর্বতের উপরে তাহার পাই দেখা । তার ঠাঞ্জি, শুমিলাম এই বারোগ্ধার। 
রাম রাম বলিতে তাহার উঠে পাখা ॥ | বিনাধুদ্ধে বাছা মোঁর নাহিক উদ্ধার ॥ 
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম ছুত্তর সাঁগর.। , | স্্রীবেরে জাঁনাইও মম বিবরণ । 
লঞ্চার সকল স্থান হইল গ্রেচর ॥ শ্রীরাটমরে জানাইও আমার মরণ ॥ 
রাবণের চর বলি না৷ করহ ভয়। হনু বলে মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ । 
স্বরূপে রামের দূত জানিহ নিশ্চয় । তোমা! লয়ে, যাৰ যথা শ্রীরাম লক্ষবণ ॥ 
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয় । বল স্বগ হই মাতা বল হই পাখী । 
রামের অস্থুরী দেখ হইবে নিশ্চয় ॥ কিসে আরোহিয়। যাবে বল ম! জানকী ॥ 

ৃ 

ৰ 

আমি নীতা তাহার নন্দিনী । । তখুনি সে লেজ গিয়! ঠেকিল আকাশ ॥ 
দশরথন্থত রাম, ৮৮৬ । জানকী বলেন বাছা! তোমার আকার 

বিবাহ করেন পণে জিনি ॥ দেখিয়া আমার মনে লাগে চমৎকার ॥ . 
শুভ বিবাহ্র্টসর, গেলাম শ্বশুর ঘর, | কেমনে তোমার পৃষ্ঠে আমি হব স্থির! 

পুত মত করিলাম হ্থখ। সাগর পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুস্ীর ॥ 
শ্বশুরের স্নেহ যত, শীশুড়ীগণের তত, ! পরপুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন। 

নিত্য বাড়ে পরম কেতুক | | কি কৰিব বলে ধরি আনিল 'রীবণ ॥ 
হরষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা, | রাবণেয় মত কি করিবে মোরে চুরি | 

আদেশিল দিতে ছত্রদণ্ড। তাঁকে মরি উদ্ধারহ তবে বাহীাছুরী ॥ 
কুক্ীদিল কুমক্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা, ! তোমার দুর্জয় মৃত্তি দেখি লাগে ভর./ -. 
বিলম্ব না কেল এক দণ্ড ॥ আপন! সম্বর রাছা৷ পবনকোঙর ॥ : 
আমি বন্তা৷ পৃথিবীর, ন্থামী মম রুকু, | অনীতি. যোজন অঙ্গ লাগিল অন্তরীক্ষে ৰা. 

মেরে বন্দী কল নিশ[চর আপন সম্বর বাছ। কেহ পাছে দেখে ॥ - 
হুন্দরাকাণ্ডের গীত, কৃতিবাস সুললিত, | শুনিয়। সীতার কথা বীর হনুয়ান। ...* 

ধিরচিল অতি মনোহর ॥. দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত প্রমাণ ॥ .:.১ 



সুনরাকাণ্ড। 

£ জানকী বলেন বাছা পবনকোউর । 

: তোমার রিক্রমেতে আমার লাগে ডর ॥ 
লক্মমণেরে জানাইও আমার কল্যাঁণ। 
ত1 সবার বিক্রমেতে কিমের বাখান ॥ 

নিমিকুলে জঙ্দিয় পাড় সূর্ধ্যকূলে । 
এই সে আছিল মোর লিখন" কপালে ॥ 
রা হেন স্বামী যার আছে নিগ্ঘমান | 
ব্রাক্ষসে তাহার করে এত অপমান ॥ 
স্গ্রীবেরে জীঁনাইও আমর কাকুতি । 
যত কিছু আছে তীর সৈন্য সেনাপতি ॥ 
দুম জীবন তার এক মাস রয |. 
মাস গেলে বাঁছ। মোর জীবন. সংশয় ॥ 
ছুই মাস রাবণ দিয়াছে প্রাণদান | 
অতঃপর কাটিয়া করিবে খান খাঁন ॥ 
আমি মৈলে সবাকার বৃথা আয়োজন । 
যদি ঝাট এস তবে রহিবে জীবন ॥ 
শুনিয়। সীতার এই করুন বচন । 

নেত্রনীরে ভিজে বীর পবননন্ন ॥ " 
হনুমান বলে শুন জগৎ বন্দিনী । 
না কর রোদণ মাতা সম্ধর আপনি ॥ 

নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে । 
মাসেকের মধ্যে ঠটি'আনিব লঙ্কীতে ॥ 
মাথ! হৈতে সীতা খসা ইয়া! দেন মণি। 
মণি দিয়! তার ঠাই কহেন কাহিনা ॥ 
ম[সেকের মধ্যে যদি করহ উদ্ধার) 
তোমার কল্য?ণে সীতা জীয়ে এইবার ॥ 
আর কি কহিব কথ। প্রভুর চরণে। 
ইন্্স্থত কাক মোর আচড়িল স্তনে ॥ 
ভ্রীরাম ধিক বাণে করেন সন্ধান 1. 
খেদাড়িয়। যান তার ব।ধতে পরাণ ॥ 
কাক পিয়! বানবের লভিল শরণু ৷ 
সে এধিক বাণ তবে হইল ব্রান্ধণ'॥ 
ঘিজ বেশে কহে গিয়া! বাসবের ঠাই। 
শ্রীরামের বাণ আমি ওই কাক চাই ॥ 
সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠিল তৎক্ষণ। 
কর যোড়ে তার আগে বরিণ স্তবন ॥ 

সপ সা আপ লে আপ ৮ পপ শ্রী 

ত্রিভূবনে ব্যর্থ নহে শ্রীরাষের বাণ,॥ 
বাণ্র গর্জন শুনি ভীত পুরন্দর | 
জয়ন্ত কাকেরে দিল্প বাণের গ্লোচর ॥ 
প্লামকে আনিয়া! দিল বিহ্ধি এক আখি । 
করুণাসাগর প্রাণে না মারেন পাখী ॥ 
এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে॥ 
ত্রিভূবন তুল্য নাহি শ্রীরামের গুণে ॥ 
রাঁম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান | 
।রাক্ষসে তাহার*“এত করে অপমান ॥ 
অনন্তর মস্তকে বাদ্ধিয়! শিরোমণি । 
দেশেতে চলিল বীর করিয়া! মেলানি ॥ 
মেলানি করিয়া বীর দেশেতে আইসে। 
মনে সাত পাঁচ বীর হনুমান ভাষে ॥ 
আচম্িতে আইলাম যাই আচম্িতে | 
হ।রষ বিষাদ কিছু ন। খাকিবে চিতে ॥ 
| রামের কিন্কর যাব সাগরের পার । 
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমতকার ॥ 
জন্মাই সীতার হর্ষ রাবণের ত্রাম। 

| স্বর্ণ লঙ্কাঁপুরী আঙ্জি করিব বিনাশ ॥ 
বান্ধিখছে মণিতে অশোক বৃক্ষগ্ড়ি। 
সেই বনে হনুমান যাঁষ গুড়ি গুড়ি ॥ 

। সীত। বলিলেন বাছ। হুইল ম্মরুণ। 
| অম্বতেরঞ্ুল কিছু করহ তৃক্ষণ ॥ 
হাত পাতি লষ বার পরম ক্ধতুকে। 

৷ অমনি কেলিয়! দিল আপনার মুখে ॥ ০ 
অন্ত স্য্লান তেই. অম্বতের ফ্ল। 
ফল খাইঘ। হনুমান হইল বিকল ॥ 
হনুম।ন কহে ওগো! জননী জনিকী | 

| অম্ুত সমান ফল আছে আরো ন। কি ॥ 
কোথায় তাহার গাছ কহুত বিধান,1* 
খাইব এখন ফল দেখ বিদ্যমান ॥ . 
সীতা! বূলিলেন তব বৃথ। আগমন । * 
মম বার্তা না.পাঁবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 

'। তুমি এক। বানর রাক্ষম বহু জন । 
তোমারে দেখিবামা্র বধিতৰ জীবন ॥ 
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হনুমান বলে "মাতা ভাব কেন আবি 

রাক্ষদ কটকষ্টুমামি করিব সংহার'॥ 
মনে চিন্তা না করিহ গনহ বচন। . 
দেখাইয়! দ্বেহ মাতা অ্বতের বন ॥ 
দেখান অঙ্গুলি দ্বারা! সীতো' সেই বন । 
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন ॥ 
জাল দড়! দিয়! বান্ধা আছে চারি পাশ ॥ 
তাহা দেখি মারুতির উপজিল হাস ॥ 
খাইতে ন৷ প্রায় পক্ষী রাক্ষসের। রাখে ! 
ধীরে ধীরে হনুমনি সেই রন দেখে ॥ ২ 
নেউল প্রমাণ হয়ে বৃক্ষডালে আছে ! 
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে ॥ 

. ফল রাখে হনৃমানি ডালে ডালে পাড়ি। 
দেখিয়। রাক্ষদ সব হেসে গড়াগড়ি ॥ 
রাক্ষসেরা বলে এ বানর নাহি মারি। 
রাখুক বানর ফল নিদ্রা আগে সারি ॥ 
রৃক্ষমূলে নিদ্র! যায় রাক্ষসেরগণ । 
ফল সব খায় বীর পবননন্দন ॥ 
ফল ফুল খায় বীর ছিড়ে আরো পাতি1। 
উপাড়িয়া ফেলে গাছ কোথা বৃক্ষ লতা ॥ 
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ“মড়মড়ি । 
আতঙ্কে রাক্ষদ সব উঠে দড়বড়ি ॥ 
উঠিয়! রাক্ষদগণ চারিদিকে চায়। 
অম্বতের বন দেখে কিছু নাহি ত্বুয় ॥ 
নান! অস্ত রা শেল মুমল মুদগর | 

খহু-্জস্ত্র যারে তারা হনূর উপর ॥ 
নান। অস্ত্র রাক্ষসের। ফেলে 'অতিনকোপে। 
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥ 
কুপিলেন হনুমনি পবননন্দন | 
সবর উপরে করে গাছ বরিষণ ॥ 
থাছ লেয়া হনুমান যায় তাড়াতাড়ি । 
গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥ 
হনৃষান যুঝে যেন মদমত্ভ হাতী। 
কারে মাপ্পে চাপড় কাহারে মারে লাথি ॥ 

দশ বিশ্তু চেড়ী ধরি মারিছে আছাড় । . 
মাথার খুলি ভাঙ্গি কার চুর্ণ করে হাড় ॥ 

শি 

পা 

রাষায়ণ | 

প্রাণ হৈয়া কত চেড়ী পলাইল ত্রাসে 
সীতারে জিজ্ঞাসে বার্তী ঘন বহে শ্বাসে ॥ 
চেড়ী সব কহে সীতা! সত্য কহ বাণী। 
বানরের স্বহিতে কি কহিলে কাহিনী, ॥ 
সীতা বলিলেন কোন জন মায়৷ ধরে ।, 
আমি ফি জানিব ঘবে জিজ্ঞাস বানরে ॥ 
ভাঙ্গিল অশ্মেক বন বড় বড়. ঘর ।. 
রসে বার্ত। কহে গিঘা রাবণ. গোচর॥ 
আসিয়াছে কোথাকার. একটা বানর, 
অম্বতের বন ভাঙ্গে বড় বড় খর ॥ ৃ্ 

যে সীতার প্রতি তুমি সপিয়াঁছ মন 1 
হেন সীতা র।নরে করিল মন্তাষণ ॥ 
সীতা নাঁড়ে হাতটি বানরে. নাড়ে মাথা. ॥ 
বুঝতে নারিনু নর বানরের কথা ॥ 
ঝটিতি বান্ষিয়া আনি করহ বিচার । 
বিলন্ব হইলে কারে! নাহিক নিস্ত!র ॥ 
কুপিল রাবণ রাজ চেড়াদের বোলে । 
ঘৃত দিলে অগ্নিতে যেমন বড় জ্বলে ॥' 

মার মার শব্দে করে তর্জন গজ্জন । 
দাঁনন দশদিক করে নিরীক্ষণ ॥ 
সম্মুখে দেখিল মুঢ নামেতে কিস্কর । 
তারে আজ্ঞা দিল রাজ। ধরিতে বানর ॥. 
চলিল কি্কর মুঢ় যমের দোসর । 
ত্বরাকরি গেল হনুমানের গোচর ॥ 
ধাইয়। যায় রাক্ষন বধিতে হনুমান । 
প্রাচীরে বদিল বার পব্বত' প্রমাণ ॥ 
জাঁঠ। শেল ঝকড়া মুল ফেলে কোপে । 
লাফে লাফে হনুমান দব অন্্র লোকে ॥ : 
উপাড়ে ঘরের থাম পর্ধত আকার । 
থামের" বাড়িতে বীর করে মহামার ॥ 
আখথালি পাথালি মারে ছুহাঁতিয় বাড়ী |, 
পড়িল কিন্কুর মুঢ় যায় গড়াগড়ি ॥ 
পাঠাইল মারিয়। মূটেরে যমঘর। 7 
বাছিয়। উপাঁড়ে গাছ টপ! মাথেশ্বর ॥ : 
যে স্থানে থাকেন সীত। তাহা মাত্র রাখে, 
আর সব চূর্ণ করে যা সন্দুখে দেখে & 
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রশ বিশ জনে ধরি মারিছে আছাড় । | বাড়ি থাইয়। জান্মুমালী গেল যমঘর। 
মস্তক ভাঙ্গিয়া কার চূর্ণ করে হাড়। যুদ্ধ যিনি যৈসে বীর প্রাচীর উপর ॥ 
সাগরের কুলে যত বালি খরশান ।" ভগ্রপাইক কহে থিয়া রাবণ গো । 
তাহার উপরে মুখ ঘর্ষে হনুমান্ ॥ জান্ুমালী পড়ে বার্তা শুন লক্বেশ্বর ॥ 
পল।ইল বহুজন পাইয়! তরাস। চুত্রিশ কোটির যে প্রধান "সেনাপতি 1 
রাবণেরে বার্তা কহে ঘন বহে শ্বাস ॥ | সকলের তরে তার! দিলেনন্মারতি ॥ 
দেখিলাম যে কিছু কহিতে ঝুরি ডর ৷ শুনি সত্য বিড়ীলাক্ষ শার্দংল, প্রধান । 
পড়িল কিন্কর মুঢ় শুন লক্ষেশ্বর ॥ বীর ধুঅলোচন সে রণে আগয়ান । 
লঙ্কা মজাইল আজি একটা বানর । নাঁনা.অস্ত্র হাতে করি ধায় রূড়ারড়ি। 
সছিতে না পারি আর করিল জর্জর ॥ হনুমাঁনে মায্িতে সবার তাড়াতাড়ি ॥ 

শহাযোদ্ধাগতি তার নান জাম্বুমালী। 'নানা অস্ত্র সাত বীর এড়ে খরশান। 
প্রহস্ত যোদ্ধার বেটা বলে মুহা'বলী ॥ সবে বলে আমিত মারিব হনূমান ॥ 
রাবণ তাহাকে কহে করিষা সম্মান । 

আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান ॥ 
আদেশ পাঁইয1 বীর দিব্য রথে চড়ে । 
হস্তী ঘোঁড়। ঠাঁট কত তার সঙ্গে নড়ে ॥ 
বসিযাছে হনুমান প্রার্টীর উপর । 
কটক লইয়। গেল তাহার গোর ॥ 
গুধমে হইল ছুইজনে গালাগালি । 
বাণ বরিষণ ঞ্রে দৌহে মহাবলী ॥ 
অসঙ্যক বাণ মারে বাশরের বুকে । 

মুখে রক্ত উঠে তাঁর ঝলকে ঝলকে ॥ 
বাছিয়। বাছিয়! মারে চে।খ চোখ শর। 

হনুমানে বিদ্ধিয়। সে করিল জর্জর ॥ 
হইলেন মহাক্রোধী পবননন্দন | , 
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ ॥" 

বাহুবলে গাছ এড়ে বীর হনুমান । 
রাক্ষমের বাণে গাছ হয় খান খান ॥ 

শাঁলগাছ ব্যর্থ গেল হইয়! চিন্তিত" 
পর্বতের চূড়া বীর আনে আচম্িত ॥ 

বাহুবলে এড়ে বীর পর্ববতের চূড়া । 
জান্বুমাপী বাণেতে পর্বত করে গুঁড়া ॥ 
জিনিতে না পারে"বীর হইল চিন্তিত । 
তার ঘরের মুষল পাইল আচম্থিত ॥ 
ছুই হাতে তুলি বীর মুষল সত্বরে | 
দোহাতিয়! বাঁড়ি মারৈ" রথের উপরে ॥ 

সাঁত বীর আসিতেছে হনৃমান দেখে । 
নেউল প্রমাণ হয়ে প্রাচীরেতে থাকে ॥ 
সাত বীর আসিয়। প্রাচীর পানে চায় । 
লুকাইল হনুমান দেখিতে নাঁ পাঁয় ॥ 
প্রাণ লয়ে পলাইল আম! সব! ভরে । 
কি বলিয়া ভাগাইব রাজ! লঙ্কশ্বরে ॥ 
ঘরে যাইতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি । 
টান দিয়া আনে বীর বড় ঘরের কাড়ি ॥ 
নেউটিয়! ঘরে যাঁই সবাকার্. মন । 
পাছু খেদাঁড়িয়! যায় পবননন্দন ॥ 
কাড়ি তুলি মারে বীর রখের উপর । 
কাড়ির বাড়িতে তার! যায় যমঘর ॥ 

যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীয় উপর । 
ভগ্রপাইক কহে গিয়া রাজার গো ॥ - 
যুদ্ধ জিনিলেক' রাজা একটা বানর । 
সাত বীর পড়িল শুনিল লক্বেশ্বর 
অক্ষ নামে রাজপুক্র করে বীরদাপ | 
বানরে মারিতে তারে আজ্ঞ৷ দিল বাপ ॥ 
অক্ষ আর ইন্দ্রজিত ছুই সহোদর । * 
সে ইন্দ্রজিতের তুল্য যুদ্ধে ধনু্ধর' ॥ 
প্রসাদ দিলেক তারে নান৷ অলঙ্কার 1, 

বিলাইতে দিল তারে চারিটা ভবগার ॥ 
পিত্ প্রদক্ষিণ করি রথেতে চড়িল। 
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত সহিত চলিল ॥ 



হও 

'কটকের পদভরে কীপিছে মেদিনী 1 
কুমার অক্ষের ঠাট পাঁচ অক্দৌহিণী। 
হনুমান বপিয়াছে প্রাচীর উপর | 
রধিয়া কহিছে অক্ষ 'শুমগ্লে বানর ॥ 
অক্ষ নাম আমার যে রাবণনন্দন | 
নাহিক নিস্তার আজি বধিব জীবন ॥ 
কোটি কোটি বাঁণ আজি করিব সন্ধান | 
কেমনে রীখহ প্রাণ দোখি হনুমান ॥ 
সন্ধান পুরিয়] বাণ ধন্দুকেতে যোড়ে। : 
বাণ ব্যর্থ করে পাছে চিন্তিত অন্তরে ॥ 
ল।ফ দিয়! উঠে বীর গগণমণ্ডলে । 
যত বাণ এড়ে সব যায় পদতলে ॥ 

'কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর । 
বাণ ফুটে হনুমান হইল জর্র ॥ 
হনু বলে রাজপুজ্র দেখিতে ছাঁওয়াল । 
ব।ণগুলা এড়ে যেন অগ্নির উথাল ॥ 
লাফ দিয়া হনুমান তার রখে পড়ে। 
রখখান গুড়া করে একই চাপড়ে ॥ . 
রথের সারথি ঘোড়া হইল চুরমার | 
অন্তরীক্ষে পলাইব সে অক্ষ কুমার ॥ 
রাক্ষন পলায়ু উদ্ধে হনুমান কোপে। 
লাফ দিয়া পাঁয়ে ধরে চিলে যেন লোফে ॥ 
ছুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড় । 
ভাঙ্গিল মাঁথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
যুদ্ধ জিনি ব্রৈঙ্গা বীর প্রাচীর উপর । 
'কুমার-পড়িল বার্তা শুনে লঙ্কেশ্বর | 
শুনিয়া রাবণ রাজী লাগিল-ভাবিতে । 
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে ॥ 
বড় বড় বীর যায় করিয়। গর্জন | 
বাহুড়িয়া ন! আইসে আমার সদন ॥ 
অগ্যকার যুদ্ধে যাহ বাছা ইন্দ্রজিত। 
তোমরা থাকিতে আমি যাই অনুচিত ॥ 
পিতৃধাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিত ভাষে। 
বানরে ক্রিব বন্দি চক্ষুর নিমিষে ॥ 
কি ছার ঝানর বেটা আমি মেঘনাদ । 
বুদ্ধ ভিনি অদ্য লব রাজার প্রসাদ ॥ 

বাঁমীয়ণ! 

অঙ্গুলে অঙ্তুরী দিল বাহুতে বঙ্কণ। 
সর্ববাঙ্গে পরিল বীর রাজ আভরণ ॥ 
্বর্ণ নবগুণ পরে পরে স্বর্ণপাঁট!। 
পুর্মার ঢুক্র ঘেন কপালের (ফাটা ॥ 
এক হাতে ধন্িয়াঁছে সর্ধাঙ্গ দাপনি। 
আর হাতে লারথিরে ডাঁকিল আপনি ॥ 
মারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল । 
সাজাইল রথখান করে ঝলমল ॥ 
কনকে রচিত রথ বিচিত্র নিশ্ীণ | 

1 বায়ুবেগে অষ্ট ঘোঁড়া রথের যোগান ॥ 
মাতঙ্গ বিংশতি কেটি তার অর্দ ঘোড়।। 
তের অক্ষৌহিণী চলে ভ্রিভুবনযোঁড়া ॥ 
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিশী | 
রণবাগ্য বাজে কত স্বর্গে লাগে ধ্বনি ॥ 
এত সৈন্য লয়ে বীর চলিল সত্তর ৷ 
পাছে হইতে ডাক দিয়! বলে লঙ্কেশ্বর ॥ 
বলি স্থঞ্রীবের শুন্নিয়াছ যে কাহিনী । 
তার পাত্র হনুমান সর্বলোকে জানি ॥ 
সেই ব। আসিয়। থাকে বীর অবতার । 
তুচ্ছ জ্ঞান শ! করিহ যুঝিহ অপার ॥ 
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজিত হাসে । 
বারে বধিব আজি 'দেখ অনায়াসে ॥ 
কসিয়াছে হমুমান প্রাচীর উপর । 
সৈন্যসহ্ ইন্জ্রজিত গেলেন 'সত্বর ॥ 
দেখি হনুমানেরে সে জ্বলিলেক কোপে। 
গ(লাগালি পাড়ে বীর অতুল প্রতাপে ॥ 
পাত লতা! খাইম বেটা পরিস্ কাছুটি | 
মরিবারে হেথা আসি করিস্ ছট্কটি ॥ 
হ্বত্টীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে । 
মরিবাঁরে কি কারণে লঙ্কায় আইলে ॥ 
রাক্ষ সেরগ।লি শুনি হ্শ্বমান হাসে । 
গালগালি পাঁড়ে বীর মনে যত আইসে। 
ফল মুল খাই মোরা সুনি ব্যবহার । 
ডালে ডালে ভ্রমি সে যে নহে অনাচার & 
আপনার অনাচার না দেখ আপনি 

রাবণের অনাচর ভ্রিজুবনে গনি ॥ 



স্লিরী দশ হাজার যদ্যপি আছে ঘরে । 
কথা পি বে এতার বাঁপ পরদাঁর করে ॥ 
সতী আতা হরিয়া আনে অতি তপস্থিনী | 
শীগ গালি গাঁড়ে তবু না ছাড়ে ব্রান্মণী ॥ 
স্ত্রী লাগি পুরুষ মরে বিনা অপরাধে । 
ব্রাক্মণী হরিয়া আনে শৃঙ্গারের*সাধে ॥, 

করিলেক কত শত ব্রহ্মহত্য। পাপ । 
অন্ত নাঁহি যত পাঁপ বরে তোর বাঁপ ॥ 
ত্রিভুবমে তোর বে বাঁপেরু বিসম্ঘাদ। 
কতকাল থাকে আর পড়িল প্রমাদ ॥ 
সর্বদা ন। ফলে বৃক্ষ অময়েতে কলে! 

রাঁবণের ব্রন্মশাপ ফলে এতকালে ॥ 
এইবূপ ছুইঙ্গনে হয় গালাগালি । 
তার পর ঘুদ্ধ করে (োছে মহাবলী ॥ 

মান। অস্ত্র ইন্দ্রজিত করে বরিবণ । 
সব অস্ত্র লুফে ধরে পবননন্দন ॥ 
হনুমান ঘলে বেট। তোন রণ চুরি। 
দেখ তোরে আজিরে "পাঠাব যমপুরী ॥ 
না না পারে কেহ উভয়ে সোসর। 
ছুইজনে করে "যু ছুইটা প্রহর | 
ইন্দ্রজিত বলে আমি পাশ অস্ত্র জানি। 
পাশঅস্ত্র ছাড়িয়। বানর'বান্ধি আনি ॥ 
রণেতে পণ্ডিত বার জানে নানা সন্ধি | 

এড়িলেক পাঁশঅস্ত্র হনু হয় বন্দী ॥ 
প্রাচীর হইতে বীর পড়িয়া ভূতলে | 
বলে পারি পাশক্সন্ত্র ছিড়িবারে বলে ॥' 
পাঁশঅন্ত্র ছি'ড়িবারে নাহি লয় মনে । 
রাবণের সঙ্গে দেখা! করিব কেমনে ॥ 
এতেক টিস্তিয়া বীর পাশ নাহি ছিগ্ডে।, 

শশী সাপে েস্সীপাশিসি 

১৭ 

কোপে তোলপাড় করে হনু বথোচিত। 
সত্বরি যোজন বীর হয় আচম্বিত ॥ 
সাত লক্ষ রাক্ষসের! টানাটানি পাড়ে 
তথ'পি তাহার এক রোম নাহি নড়ে ॥ 
দেখি হনুমানের সে বিক্রম বিশাল । 
চমৎকুত হইলেন্ন রাক্ষসের পাল ॥ 
হসুসান বলে তোর! বাজ! রে.দামামা । 
র।(জসম্ভাঘাণে যাঁব কান্ধে কর আমা ॥ 
বড়ঃ মাগি দিয়! হনুমানে বান্ধে। 
দ্রুই লক্ষ রাহ্ষনে.তাহাঁরে করে কাদ্ধে ॥ 
রাকসের কীন্ধে বীর মনে মনে হাসে । 
কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে ॥ 
যেই ভিতে হনুমান কিছু দেয় ভর। 
রাখ বলি রাক্ষম ছাড়িয়া দেয় র্্ড ॥ 
সাত লক্ষ রাক্ষসের! টানাটানি করে। 
অচল হইল হনু রাবণের দ্বারে॥ 
নাঁড়িতে না পারে তারে সবে পায় ত্রাস । 
সত্বরে-কহিল বার্তা রাবণের পা 
কঞ্টেতে হুইল বন্দী সে ছুষ্ট বাঁনর। 
না যায় শরীর তার দ্বারের ভিতর ॥ , 
হীপিয় রাবণ তারে কহে সন্ঘিধান। 
দ্বার ভাঙ্গি ঝাঁট আন দেখি হনুমান ॥ 
রাজার আজ্ঞায় দূত আইল সত্বরে। 
ঘার ভাঙ্গি পথ করি আনহ তাহারে ॥ 
সান্ত ঘার ভাঙ্গে ভারা 1 এক র্ রয়। 

অচল হুইল হুনু নাড়া নাহি যায় ॥ 
আপন ইচ্ছায় গ্নেল পবননন্দন। 
পাত্র মিত্র নহ যুখা বসেছে রাবণ 1. 

রাজার কুমারগণ বসি সারি সারি । 
রাঁক্ষদে টানিয়া-বান্ধে হাতে গলে মুণ্ডে ॥ | বসিয়াছে যেন সবে অমরনগনী ॥ 
কেহ হানতে পায়ে বান্ধে কেহ বান্ধে গলে | চারিভিতে দেরকন্া! মধ্যেতে রাবণ । * 
গল! টাণি বান্ধে কেহ লোহার শিকলে ॥ | আকাশের চন্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ ॥ 
রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দ্রজিত | রাবণ-ব্রহ্মার বরে কারে নাহি গণে। 
বাপের আঁগেতে লহ বানরে ত্বরিত ॥ | চক্র সূর্য উয়ে'বসে রাবণ সদনৈ ॥১ 
এত বলি ইক্রজিত গেল আগুয়ান । “তার দশ শিরে শৌভ| করে দশ ম্ণি।. 

বড় বড় বীর গিয়া বেটে হনুমান ॥ সন্মুখেতে পড়িয়াছে সর্ববাঙ্গ ঘাগানি 4 
[ ২৮ ] 
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দেখিল বানর গিয়া! রাবণসম্পদ | 

ত্রাস পাইয়া হনুমান ভাবে রামপদ ॥ 
রাবণের সম্পদ দেখিয়া তার হাম। 
হন্দরাকাদওতে শীত, গায় কতিবাস ॥. 

শব সির 

যাস এআর 

পা ্পসপ 

হনুঘ(ন বাঁরণের নিকটে পরিডষ দেখু 
ও বহীষণ রাবণর্কে হিত বুঝাম। 

দশ|নন বলিছে তোমার নাহি ডর | 
সত্য করি কহ রে কাহার.তুাম চর ॥ 
স্বরূপেতে কহু যদি খসাঁৰ বন্ধন । 
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন ॥ 
হনুন।ন বলে আমি শ্রীরামের দূত । : 
ভাঙঈলাম তোমার কানন সে অদ্ভুত ॥ 
বন্ধন মাননু তোঁম! দেখিবার মনে । 
শ্রীরমের কথা কহি শুন সাবধানে | 
সবে শুনিয়া দশরথ মহীপতি | 
জ্যেষ্টপুজ রাম তার বধূ সীতা সতী ॥ 
আগ্রোচরে রাবণ হরিল! তুমি সীতে। 
স্র্ীবের মিত্রভাব তোঁম1 অন্বেষিতে ॥ 
যে বালি রাজার স্থানে তব পরাজয় । ূ 
হেন বালি মারিলেন র।ম মহাশয় ॥ র 
তোর ব্রহ্গঅন্ত্র মোর কি করিতে পারে! ৃ 
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝিবার তরে ॥ ূ 
রাম শুঞ্জীর্ের যুক্তি তাহা আমি জাঁনি'। 
কুন্তকৃর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি ॥ ৃ 
ইন্দ্রজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষণ । 
আর যত রাক্ষল মারবে কর্পিগণ | 
এই সত্য করিলেন তুগ্রীবের আগে । 
আমি তোরে মারিলে ভাহার সত্য ভাঙ্গে 

- মোর আগে ধরিয়াছ ছত্র নবদণ্ড। 
লাঙ্ষুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড ॥ 

লয়! যাঁইব তোরে গলে দিয়া দড়ি 
দশ মু€$ ভার্গিব মারিয়া! এক নড়ি ॥ 
এতেক বলিল যদি পবননন্দন | 
বানরে কাটিতে আজ্ঞ। করে দশানন ॥ 

রামায়ণ ] 
২ পা ঞপলাপিপিশাসলিশ শি পাট লাশটি লট পারি পা সস পি 

কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ! 
মাথা নোয়াইয়া বলে ভাই বিভীষণ ॥ 

দূতকে কাটিলে রাজ বড় অনাচার । 

আজি হৈতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার ॥ 
আম্লকথ! পরকথা দূত মুখে শুণি। 
কাটিতে এন দূত অনুচিত বাণী | 
পরের বড়াই করে অপরাধী কিসে। 

যার বড।ই করে তারে মান্সিতে আইলে ॥ 
দূতের এক.শাস্তি আছে মুড়াইতে মুগ । 
ইহ। ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড ॥ 
এই.ঘুক্তি বলে হনূ পাইল জীবন! 
লেজ: পৌড়াঁইতে আজ্ঞ! করিছে রাবণ ॥ 

লেজ পোঁড়াইয়া৷ এরে পাঠাও নে দেশে 
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি বন্ধু হাসে 
এই আঁচ্ঞা করিলেক রাজ লঙ্ষেশ্বর। 
লেজ গোডাঁইতে বে আইল স্বর ॥ 
কুপিত হইল বীর পবননন্দন | 
বাড়াইম্ব! দিল লেজ পঞ্চাশ যৌজন ॥ 
লেজ দেখি রাবণের বড় হইল ডর। 
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজ! লঙ্ষেশ্বর ॥ 

1 হয়েছিল যে ছুঃখ বালির লেজ টেনে । 
লেজ দেখে রাবণের তাহা পড়ে মনে ॥ 

তিন লক্ষ রাক্ষল্ চাঁপিয়। লেজ ধরে । 

সবে মেলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে ॥ 
(রশ মণ বন্ত্র সবে আনিল শিকটে। 
এত বক্র আনে এক বেড়ে নাহি আটে ॥ 
লগ্কার মধ্যেতে ছিল যতেক কাপড় । 

ঘৃত তৈল দিয়! তাহ। করিল জাবড় ॥ 

কাঁপড় তিতিল লেঙ্গ পড়িল ভূতলে। 

লেজজে অগ্নি দিতে সব দবদবাতে জ্বলে ॥ 

লেজে অগ্নি দিল দেখ হনুমান হাসে। 

আপন বুদ্ধিতে বেটা পড়ে সর্বনাশে ॥ 

জানকীর বরে অগ্নি নাহি লাগে গায় । 

লেজে অগ্নি দিতে বীর চারিদিকে চায় ॥ 

"| রাবণ বলিছে দুষ্ট কপি মহাবীর । 
ইহারে ঝটিত কর'প্রাচীর বাহির ॥ 
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মিরা কুলি লৈয় বেড়াও চাতরে চাঁতর । 
শী পুরুষ, দেখে যেন লঙ্কার ভিতর ॥ ূ 
*লেজে অগ্নি দিলেক কাকালে দিল দড়ি। | পর্বত প্রমাণ ছিল যেই' হনৃমান ॥ 
দেখিবারে সকলে আইল তাড়াতাড়ি ॥ | ঘু্টাইতে বন্ধন সে নেউল প্রমাণ ॥ 
কেহ বলে স্বামী মৈল মংগ্রাঙ্স ভিতর । | রাক্ষসের হাতে রহ্থে সকল .বন্ধন। 
কেহ বলে য়রিল আমার সহোদর ॥ মীথা গু জি বাহিরায় পবননন্দন ॥ 
কেহ বলে পাড়ল বান্ধব বন্ধু জ্ঞাতি।* 1 হনুমানে বেড়ি দছল যতেক রাক্ষসে। 
কেহ বলে পুত্র মোর গড়ে ধোদ্ধাপতি ॥ | তাহার বিক্রম দেখি পলায় তরাসে ॥ 

হনুমান কর্তৃক লঙ্কা! দ্চ। 

ইঞ্ট বন্ধু কুটুম্থ মারি বাকা । হাতে গাছ হনুঘান যান্ম রড়ারড়ি। 
জর্র হুইল সব তাহার প্রহরে ॥ গাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥ 
ইট পাটকাঁল মরে যে দেখে ডাগর । ; ফার প্রাণ.লয় মারি লাঙ্গুলের বাঁড় | : 
শেল শুল মারে আর লোহার মুদগর॥ | লেজের অগ্নিতে কার দগ্ধে গৌপ দাড়ি ॥ 
হুনুমানে দেখিরা সকলে কাপে'ডরে । | পলায় র।ক্ষন সব উলটি না চাহে। 
ইহারে কে ধরে আঁজি সভার ভিতরে ॥ | হাতে গাছ হনুমান রাজদারে রুহে ॥ 
ভাগ্যেতে.ইহার ঠ/ই পাইন নিস্তার । | মহাবীর হনুমান চারিদিকে চায় | 
দেখিবা মাত্রেতে নব করিবে সংহার ॥ 1 পঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল.উপায় ॥ 
শুশিয়া সবার যুক্ত বানগের হাস। সব ঘরে জ্বলে বেন রবির কিরণ । 
এখন যাইবে কোথা কারি সর্বণ্াশ ॥ হেন ঘণর অগ্নি বার করে সমর্পণ ॥ 
কুল কুলি লেয়। শিরে নগরে নগর 11 মেঘেতৈ বিহ্যুৎ্ৎ যেন লেজে অষ্লি জ্বলে । 
চেড়া সব বা কহে সীতার গেঢচর ॥ | লাফ দিন্না পড়ে বার বড় ঘরের চালে ॥ 
বে ধানর সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী । | পুলের সাহাধ্য হেতু বায়ু আদি মিলে” 
লেজে অগ্রি গলে দড়ি করে টানাটানি ॥ : পবনের সাহাব্যে দ্বিগুণ অগ্নি স্থলে ॥ 
বার্ত শুনি সাতাদেবাশ্খৃভ্য হেন গণেশ ২ উনপধ্।শৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান ॥ 
অগ্নি ভ্বাল পুজে মাত। বিি বধ | বিধাশে ॥ ৰ ঘরে ঘরে লা দিয়া ভ্রমে হনম।ন ॥' 
কায়মনোবাক্যে যদি আঁম হই সভা । ৃ এক ঘরে অগ্রি দিতে আরশ্বর জ্বলে । 

তবে তব ঠাঞ্জি হনু পাবে অব্যাহতি ॥ | কে করে নির্র্ধীণ তার কেবা কারে বলে ॥ 
অগ্নি পুজি সীতাদেবী কর়িছে এন্দন। | অগ্নিতে পুড়িযা। পড়ে বড় ঘরের চাল ।* 
জানকীরে ড।ক দন! বলে দ্েনগণ ॥ অর্ধেক স্ত্রী পুরুষের গায়ের গেল ছাল ॥ 
ব্রন্ম। বলিলেন'ওগে শুন দেবি সাতে । | উলঙ্গ উন্মন্ত ফেহ পলায় উভরড়ে | 

পাপা শাীশী 

বানরের জন্যে তুমি না হও চিন্তিতে ॥  । লেজে.জড়াইয়। ফেলে অগ্নির উপরে ॥ 
_ তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা। | ছোট বড় পুড়িয়া মরিল এক কালে । 
এখনি যে হনুমান পোড়াইবে লঙ্কা ॥ রাক্ষদ মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে 
কৌতুক দেখিতে আইলাম দেবগণ। কেহ বা.পুড়িয়। মরে ভাধ্যাপুজ্র ছাড়ি । 
হরিষে বিষাঁদ তুমি কর কি কারণ ॥ কাহধারো'মাকুন্দ মুখ দগ্ধ গৌঁপ দাঁড় ॥ 
ক্রন্দন সন্বরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে । লঙ্কা মধ্যে সরোবর ছিল সারি সাঁরি। 

র্চিল শ্রন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥ তাহাতে.নামিল ঘত রাক্ষসের নারী ॥ 



ই 

হন্দর নারীর মুখ নীরে শোভা করে। 
ফুটিল কমল যেন দেই সরোবরে ॥ 
দ্বরে থাকি দেখে হন্মান মহীবল । 
লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল ॥ 

সর্ববাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মখ্ | 
অমিতে পৌঁড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক ॥ 

জল পিয়! ফাঁফর হইয়! সবে মরে ॥ | 
স্রীবধ করিয়া ভাবে পবননন্দন । ৃ 
বাঁধলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন ॥ | 
রত্বেতে নির্মিত ঘর অতি গনোহর । ' | 
লেখা জোখা। নাই যত পোড়ে রাজঘর ॥ ূ 

পর্বত প্রমাণ অগ্নি চছুদদিকে বেড়ে। ূ 
হন্তী অশ্ব পোষ! পশ্ষী তাঙে কত পোড়ে ॥। 

কৌভুকেতে রাবণ ময়ুর পক্ষী পোষে। 
লেজ গোড়ী গেল সে পেকেম ধরে কিসে 

স্বণ্ময় লক্কীপুরী তিলেকেতে পোড়ে । 
রাজ ঘর পাত্র ঘর কিছ্ব নাই: এড়ে ॥ 
ভন্য অন্য *নর বীর পোড়ায় সকল |? 
বীচে কুস্তকণ বিভীষণের কেবল ॥ ূ 
ব্রন্মাবরে বিভীনণের গৃহ নাহি পৌঁডে। | 
কৃম্তকর্ণ গৃহ'বীচে গাঞ্ছের আড় ॥ 
গৃহমধ্যে কুন্তকর্ণ নিদ্রায় কাতর । | 
ঘরে অঠ্রি,লািলে হনিত নিশাচর ॥ 

যুদ্ধ ক'র পরিধারে শির্বন্ধ যে আছে। হু 
তেই অন্য-ঘবর পোড়ে তাঁর ঘর বীচে ॥ [ল 
সব লঙ্কা পোড়া ইয়। করে ছারখার। | 
লঙ্কার মহল প্র।ণী করে হাহাকার ॥ 
হন্মান বলে দীত! হইল বিনাশ । ূ 
হিতে বিপরীত করি এক সব্ধনাশ ॥ 
চহদদিকে অগ্রি স্বলে মরে সব প্রাণী। ; 

পপ 

রক্ষী" না পাইল বুঝি রামের ঘরণী ॥ 
কি করিন্ু বিক্ ধিক আমার জীবন । 
বল বুদ্ধি বিক্রম আমার অকারণ এ 
এই জীতী! হেতু আমি পারাবার তরি । 
হেন সীত1 পোঁড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি ॥ 

রামায়ণ 
ই ই এই পসপ  দউ উি ্ রস্৬পরসসপ ্া িা স এ সপ পাট স্টিক তপ্ত ্স্১প ওপর্ি ওসব টি সা ভর সা আহ 

কোন কর্ম করি পোড়া ০ 
সেবক হইয়া পোড়াই রামের 
সাগরে কুম্তীরে মোরে করুক' নার 
অগ্নিতে পুড়ির়। কিম্বা হই ছারখার ॥ 
সাগরেতৈ কিন্বা করি আগুণে প্রবেশ । 

(এখানে মরিব আমি ন! যাইব দেশ ॥ 

ত্রাসে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে | | দেখগণ ডাকি বলে হন্মান শুনে । 
নতাদেবী 'রক্ষ। পায় না পোড়ে আগুণে 

তুমি লঙ্কা দগ্গ কর মনের হরিষে । 

ভন্ম করি ফেল লঙ্কা রাখিয়াছ কিদে ॥ 
দেব বাক্যে বানর সাহসে করি ভর। 

। লাঁষে লাফে পোড়াইছে শত শত ঘর ॥ 
পুড়িয়া মিল যত রাক্ষল রানা । 
বুভিবাস রচে লঙ্কা হয় ভম্মরাশি ॥ 

নুমনের মীতার নিকটে পুনবাগমন। 

দ্বিশত যোজন আগর ব্যাপিল-গণণ | 
সীতা ভাবে পুড়ি মেল পবননন্দন ॥ 
বিলাপ করেন মীতা। মনে নাহি ক্ষমা | 
তাহ।কে নুবাঁয় তবে রাক্ষসী সরমা ॥ 
বন্দী হইয়াছে সেই শুনেছ্ কাহিনী | 
রাজারে নে বলিলেক হুরক্ষর বাণী ॥ 
দেজে অগ্নি দিল তার পোড়াবার তরে। 

সেই অগ্নি দিল হনুমান ঘরে ঘরে ॥ 

হন্সাঁন নহি পোড়ে আছে সে কুশলে। 
লঞ্চ পোড়াইয়া হন এল হেনকালে ॥ 
ভার নিকটে গিয়া পবননন্দন | জি 

ফেনিল লেজের অগ্নি সাগরে সেকণ ॥ 

নিলা ৭ না হয় আগ্ন আরে! ভ্বলে জলে । 

সাত তার [র নিকটে হনু যোড় করে বলে ॥ 
মা জানকী জান কি গো ইহার কারণ। 
কেমনে নির্বাণ হবে এই হুতাশিন ॥ 
সীতা! বলে মুখাস্থৃত দেহ হনুমন্ত। 
নির্ববাণ হইবে ভালা না রবে একান্ত ॥ 
তবে হন্ হয়ে অতি জ্বালায় কাতর ূ  

1 ভুলস্ত লাঙ্ুল পোরে মুখের ভিতর ॥ 
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ঈনর্বাণ হইল স্বালা পুড়ে গেল মুখ |, 
সিন্ধুতীরে গেল হনূ মনে পায়ে মুখ ॥ 
জলে মুখ 'দেখে বার মনাগুণে জ্বলে । 
পুনরপি জানকী নিকটে আসি বলে ॥ 

হিসি 

1 দূর হৈতৈ পর্দতেরে নমস্কার করে, করে | 
[পার হৈয়া রহে বীর পর্বতশিখরে ॥ 
হনুমানে দেখিবারে আইল বানর ॥ 
বুলে ধন্য ধন্য বীর পবনকোওর ॥ 

তব কার্যে আসি ম। গো পুড়ে গৈল মুখ । | আগে মাথা নোঙাইল কুমার 'অঙ্গদে | 

জ্ঞাতিবর্গ হাঁপিবেক (সে যে বড় দুঃখ ॥ 
সীতা বলে জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড় । 
মম বাক্যে সকলের হবে মুখ পোড়া ॥ 

হনুমান বলে তবে * আপি গো জননী । 
আমি গেলে আসিবেন রাম ব্বঘুমণি ॥ 
শ্রীরামের হাতে ধ্বংশ হবে দশানন | 

দেখে! গো জননী মম এই যে বচন'॥ 
আমিবেন শুভক্ষণে সবত্রীব লক্ষমণ | 
হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ ॥ 
ভয় না করিহ মাতা! জনকনন্দিনী | 
এত বলি প্রণমিল হয়ে যোডপাণি ॥ 
আনন্দিত সীত। হনুমানের ও আশ্বাসে | 

গাইল হুন্দর।কাও কাব কৃতি বসে ॥ 

শ্রীর(যের নিকটে হনমানের 
পুনর্বার আগমন । 

সীতার মন্তকনণি রাদের নন্দেশ। 
মেলানি পাইয়। হন্ চলিলেন দেশ ॥ 
তাহার চরণভরে শিলা রুক্ষ ভাঙ্গে । 
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্বতের শৃঙ্গে ॥ 
পর্বতে উঠিয়! বার রা নেহালে। 
এক লাঁফে উঠে বার গগণম গুলে ॥ 
সিংহনাদ ছাড় বার হখে। 

সিংহনাদ তাহার উত্তরকুলে ঠেকে । 
ড।ক দিয়া তখন বলিছে জান্ুবান | 
সর্ব্বকার্ধ্য সিদ্ধি করি আইসে হুন্য়ান ॥ 
যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি | 
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী ॥ 
পবন গমনে বীর আইসে সত্বর | 
চক্ষুর নিমিষে আইল, অর্ধেক সাগর ॥ 

জান্বুবান আদি বন্দে পরম আহলাদে ॥ 

লোসর বানর দ্সঙ্গে করে কোলাকুলি । 
ফল ফুল যোগায় সকলে কুতৃহলী ॥ 

 অঙ্গদের সভায় জিজ্ঞাসে জান্ুবান। 
1 কেমনৈ দেখিলে রাবণেরে হনুমান ॥ 
কেমনে দেখিলৈ তুমি স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। 

. কেমনে দেখিলে তুমি রামের হুন্দরী ॥ 
। সীতা লৈয়া রাঁধণের কিবা! ব্যবহার । 
( কেমন দেখিলা ভূমি সাতার আকার ॥ 
হনুমান কহ মবিশেষ সমাচার । 

রাক্ষসের হ তে কিসে পাইলে নিস্তার ॥ 
তোমার লাগিয়। ছিল চিন্তা অতিশয় । 
তবে দ্রেশে যাই-যাদি ইন্টসিদ্ধ হয় ॥ 
এত*“যদি ভিজ্ঞানা! কাল জান্বুক্গান । 
অঙ্গ গোচরে বার্ভ। কহে হনুমান ॥ 
শতেক যোজন হয় নাগর পাথার্ |, * 
অনেক মঞ্চটে আসি হইলাম পার ॥ 

ছুই প্রহর রাত্রি গেল তৃত'র প্রহরে । 
দেখিলীম অশোকবনেতে জানরারে ॥ 

আগে বহু কৰ্ট ইন্টসিদ্ধি. হয় শেষে। 
হরাশের ঠাই কহিব বিশেষে ॥ 

দা শওঠভ মশাচার হট বুবনাজ১।, 5 

তা। ভদ্জ।রিতৈ চধহে নাহি সবে ব্যাজ ॥ 

জানাইতে আর।সেরে নিপম্ঘ বিস্তর | 

স।তা উদ্ধাদ্রিয়া চল রামের গোচর ॥ 

একেশ্বর হনুমান লঞ্ঘিল সাগর। 
তোমর! মহিস কর সকল বানর ॥. 

অঙ্গদের কথা শুনি জান্ুবান হাসে।, 

যত কিছু বল মোর মনে নাহি বাসে ॥ 
সীতা উদ্ধারিতে রাজ। করিলেন*পণ। 

সপ 

৮ ০ পস্পোসপ্পপ পীপপা প আপাত শসা পথ পপ পাপ পা পা পপ পপ পপি পিল 

তা গে | 

| তোমরা করিলে তাহা ঘটিবে কেমন ॥ 



২২ রামায়ণ 
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সীতার চরিত্রে:রাম করেন:বিচার | হরধিত সকলে পাইয়া মধুপান। 
তব বাক্যে পীতা লৈলে হবে তিরস্কার ॥ [ স্বেন্ছামত আনন্দে করিছে মধুপান ॥ 
দশ যোঞ্জন লঙ্ঘিতে নারিবে কগিগণ | | নিুড়িয়া খায় কেহ পিয়েত চুমুকে । 
কোন জন তরিবেক শতেক যোজন ॥ * [ সকল ভাণ্ডার শুন্য করিল কটকে ॥ * 
এত ঘদি জান্দুব(ন অঙ্গদেরে বলে । মধুপিয়। কপিগণ হইল পাগল । 
কুপিয়া অঙ্গন বার অগ্নি হেন স্বলে ॥ "; মারাম।রি হুড়াছুড়ি করিছে কোন্দল ॥ 

সি এ পি শস্টি পি িি উস সপরস্টি জি সপ কী 

অকারণে বুড়াটি,পাকিল তোর কেশ। | নেই নাচে কেহ হাসে কেহ গায় গীত । 
নিজে বুড়া পরেরে শিক্ষাও উপদেশ ॥ কেহ হারে ফেহ জিনে সবে আনন্দিত ॥ 
আপনর মত দেখ সকল সংসার। . | রুষিয়া ক'রল মান। মধুর রক্ষক। 
লেজ ঢাপি ধর হে হইব সিদ্ধু পার ॥ * | খেদাড়িয়া ঘ।য় তারে অঙ্গদ কটক ॥ 
হনুমান বলে তুমি না হও অস্থির ৭ চুলেতে ধরিয়া! কেহ ঘুরাঁয় আকাশে ॥ 
পৃথিবাম গুলে নাই তোমা হেন বার ॥ মহাত্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে ॥ 
সর্বলোকে বলে তব মন্ত্রা জান্বুবান | তোমার আজ্ঞার মোরা করি মধুপান । 

: মন্ত্রীর মন্ত্রণ! কু না করিহ আম ॥ কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ ॥ 
শুনিয়া! অঙ্গদ বীর 'হাসে মহোল্লাসে। কুপিল অঙ্গদ বার শুণিয়া বচন। 
বানর কটক সুহ চলে নিজ দেশে ॥ সাজ সাঙ্গ বাল ড'কে বালিরনন্দন ॥ 
কটক যুড়িয়। যায় পুথিবা আকাশ | কটক লইয়! ঘুবরাঁজ যায় কোপে। 
দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন পাশ ॥ কুপিল যে দধিঘুখ আইসে এক চাপে ॥ 
দেখিতে মর বন অতি মনোহর | অক্দের প্রতাপ সহিবে কোন জন। 
কোন প্রা শী না ই বায় তাহার ভিতর ॥ | দধিমুখ এড়িয়। পলায় কগিগণ ॥ 
সহত্র সহত্র কাপ.মধুবন রথে । 
বালির সময়াবধি মধুবণে থাকে ॥ 
মবুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল। 

খইবারে নহি পারে হইল চঞ্চল ॥ 

অঙ্গদ কহিছে ওরে শুন দধিমুখ | 
তোরে আছি মারি যদি তবে যায় ছুঃখ ॥ 

জাঁশিয়। সাতার বর্ভ। আইল যে জন। 
তারে দান দিতে অ:মি নহিনু ভাজন ॥ 

মবৃপানে মন্ত্রণা করিল জান্ুবান। রাজকাধ্য করি নাহি খাই পিতৃধন । 
অঙ্দের ঠাই আজ্ঞা মাগ হনুমান ॥  ঘরেতে বসিয়া ভোগ কর মধুবন ॥ 
আয়া লীতার বার্তা দিয় রে এ দূ | 1 পিতৃধন ম্ধুবন করিল ভক্ষণ । 
অঙ্গদের ঠাই লহ রাজাব গস মনেতে বাঁসনা তোরে কাটিতে এক্ষণ ॥ 
অঙগগদের কাছে কহে যোড় ্ী হাতি | বাপের মাতুল যে সন্বন্ধে বড় যা | 

রাজার প্রসাদ চাহি বানরের নাথ ॥ ( তেকারণে না মারিনু তোমা! হেন পাপ ॥ 
অগ্গদ বলেন বার যে দিল] আহ্লাদ । ওষ্ঠাধর কম্পমাঁন ক্রৌধেতে ব্যাকুল | 
যাহা টাঁহ তাহা! লহ কি রাজপ্রসাদ ॥ গোহারি করিতে যাঁয় রাজার মাতুল ॥ 

হনু শন বলে মধু অস্ত সমান । ্ জঙ্জর হইল বার আচড় কামড়ে ॥ 
সকল বানরে খাই যদি কর দান ॥ শীঘ্র দধিমুখ স্ুপ্রীবের পায়ে পড়ে ॥ 
অঙ্গদ বলেন মধু খাও ইচ্ছামত । পাঁয়েতে পড়িয়া কহে নিজ অপমান। 
নহিবেন হৃগ্রীব ইহাতে অসম্মত ॥ মধুবন নষ্ট করে অঙ্গদ, হনুমান ॥ 
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" তোমর!| ছুভাই যাহা করিলে পালন । 
এতকালে'নষ্ট করে সেই মধুবন ॥ 
শুনি ক্রোধে বলে রাজ! বাক্যের গৌরবে 

জিজ্ঞাসেন লক্ষাণ মে ভূপতি স্ুত্ীবে ॥ 
মাম। হয়ে দধিদুখ ধরিল চরণ। 
অপমান কথ। কহি করিছে জ্ন্দন ॥ " 

না দেহ সান্তবন। বাক্য.না দেহ উত্তর । 
কি হেতু মাঁমার গ্রক্তি এত অনাদর ॥ 
স্রগ্লীব বলেন শুন লক্বুণরু কথ|। 
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা ॥ 
দচ্িণদিকেতে যার। করিল গমন |, 
লুটয়া! খাইল তার। রঘ্য নখুরন ॥ 
মারি খেদাইল এর এই ধু রাখে । 
এই সব.কথ। কহে মাম! দবিমুখে ॥ 
স্বগ্রীবে লক্ষ্মণ কহে অপজপ শুনি | 
কে আইল কে কহিল দক্ষিণ কাছিনী ॥ 
শ্রীরাম বলেন ঘাঁর। গিয়াছে দক্ষিণে । 
তাঁরা কি আইল জান বার্ত। কি এক্ষণে ॥ 
ত্ুঞীব বলেন মিত্র না হও অস্থির | 

দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড় বড় বীর ॥ 
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জাঙ্মুবান । 
কার্য্ের সাধক স্বয়*বীর হনুমান ॥ . 
তব কার্যে হনুমান বড়ই তৎপর । 
অবশ্য হইয়াছে সাতি। তাহার গোঁচর ॥ 
ধাম্মিক পগিত হনূম।ন মহাশয় |, 
দেখিয়াছে স্নমতারে কহিলাম নিশ্চয় ॥ 
শীরাম বলেন গিত্র তোমার বচনে | 
যে আনন্দ প্লাইল(ম কহিব কেমনে ॥ 
হনুমান অঙ্গদেরে ডাকিয়া জানাও । 
কহিয়া! সীতার বার্তা পরাণ জুড়াণ ॥ 
স্গ্রীব বলেন এস মাম। দধিঘুখ | 
অঙ্গদের বাক্যে মাঁম। না ভাবিহ ছুঃখ ॥ 
সম্বন্ধে তোমার মাতি সেই বুবরাজ । 

১২৩ 
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রাগ আজ্ঞা পাইয়! হরিষ দরিমুখ |. 
এক লাক পড়ে গিয়া অঙ্দ সন্মুখ ॥ 
নাথ] নোঙাইয়া তারে কহে যোড়হাতি | 
রাজবার্তী কহি শুনু বানরের নাথ ॥ 
'ৃব দেোঘ কহিলাম সুগ্রাবের স্থানে । 
তব অপরাধ প্লাজা না শুনল কাণে ॥ 

নিজ ধন খাও তুমি বাগের অজ্জিত। 
মেবক হইয়। ক'হল/ম অনুচিত ॥ 
শ্রীরাম স্থঙ্জীর বদিয়াছে ছুইজন। 
ৰ ঝাট গিয়া! কর.তুমি রাম মস্ত।ষণ ॥ 
মেবক বসল বড় সুশীল অঙ্গৰ 
ৰ মধুবন রক্ষ। তারে দিলেন সম্পদ ॥ 
 চনিল অঙ্গদ বার হয়ে হরযিত | 
কৌত্কেতে যায় বহু বানর বৈষ্টিত ॥ 

] 

| 

ূ 

ূ 
| 

ূ 

ৰ 
] 
| 
| 

উপ পপ পপ 

| সকল ঠ1টের আগে বীর হনুমান | 
শীরামের ঠাই যায় পর্বত গ্রমাণ ॥ 

. দুরে দেখিলেন রাম পবননন্দনে | 
বাঞফ্য়।ছিলেন উচিলেন ততক্ষণ ॥ 

ূ ত শ্রারাম করেন অনুমান | 
, কিজানি কেমন বাত্ত। কহে হনুমান 4 
সাঁত পচ ভাবি" রাম জিজ্জাহসেন তাকে । 
সত্য কহ হনুমান দেখেছ মীতাকে ॥ 

যদি সীতা দেখে খাঁক বার হনুমান | 
সর্বব কাধ্য দিদ্ধ হবে তবে রবে প্রাণ ॥ 

'জীরম চরণে বার করি প্রণিপাঁত। 

নিবেদন করে বীর যোড় করি হাত ॥ 
লঙ্কামর্যে দোখয়[ছি অশোককাননে | 
কহিব সকল'কথ। প্রভু তব স্থানে ॥ 
এক শত যোজন মে সাগর পাখার । 

অনেক কন্টেতে আমি হইলাম পার ॥ 
অন্ধক|রে করিলাম লঙ্কায় প্রবেশ, ।* ূ 
: ; রাঁজঅন্তঃপুরে না পাইলাম উদ্দেশ ॥ 
আঁবাদে আাবাসে আমি সীত। নাই দেখি 

নাতি 'টোল করিলে তোমার নাহি লাজ ॥ | কান্দিলাম বিস্তর হইয়। মনোর্ুঃখী ॥. 
ঝাট চল মামা ভুমি আমার বচনে। * 
অঙ্গন হনুমানে আন জীীরামের স্থানে ॥ 

অকন্মাৎ দেখিলাম অশোক কানন । 
অশৌকবনের জ্যোতি রবির কিরণ ॥ 
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ছুই প্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে । ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ গোচর | 
অশোক,বনের মধ্যে দেখিন্ুু সীতারে ॥ | রাবণের প্রতি গালি দিলাম বিস্তর ॥ 
হেনকালে তথা গেল রাজা দশাশন |. | আমারে কাটিতে আজ্ঞা | করিল রাবণ | 
দেবকন্যা সঙ্গে আর বিয়াধরীগণ ॥ নিষেধ করিল তারে ভাই বিভীষণ ॥ 
কি বলিয়৷ সীতারে সম্ভাষে লঙ্ষেশ্বরে ৷ : তার বাক্যে আমি তবে এড়াই মরণ ॥ 

গেজ পোড়াইতে আজ্ঞা! করিল রাবগ ॥ 
লেজে অগ্নি দিল লেজ পৌঁড়াবার তরে। 
সেই অগ্নি দিলাঁম লঙ্কার ঘরে ঘরে ॥ 
লঙ্কা পোড়া ইয়া করিলাম ছারখার । 
কতক হুইল ভন্ম কতক অঙ্গার ॥ 
আমার,বিপদ ভাঁবি ভাবিছেন মাতা | 
হেনকালে উপস্থিত হইলাম তথা ॥ 
আমারে দেখিয়া সীতি। হর্ষিতা বিশেষ । 

৷ সব্ধ কার্য সিদ্ধ করি আইলাম দেশ ॥ 

বৃন্ধ আড়ে রহিলাম ওমিবার তরে ॥ 
অনেক প্রকারে স্তরতি করিল রাবণ। 
জাঁনকী না শুনিলেন তাহার বচন ॥ 

তো! বিনা জাঁনকীর অন্যে নাহি মন । . 

কৌপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশীনন ॥ 
জাঁনকী বলেন মৃত্যু করিলাম সার । 

র[মের চরণ বিনা গতি নাহি আর ॥ 

. নিরাশ হইল ছুষ্ট দাতার বচনে । 
বিদম রাক্ষর্মী চেড়ী ডাক (দয়া আমে ॥ 

ঘরে গেল দশানন ঠেকাইর়| চেড়ী। দেখিলাম জানকীরে বিরহে মলিন] । 
সীতারে মারিতে মনে করে হুড়াহাড় ॥ 1 অলসের বিদ্ধা বহু দিনে দিনে ক্ষীণ! ॥ 

সীতারে বুঝায় চেড়ী আশেন গুকারে । | দেখিনু শুনিন্ু যত কহিনুু কাহিনী । 

কোন মতেসীতা৷ দুষ্ট বচন না ধরে ॥ ] লও রছ্ুমণি-তর মস্তকের মণি ॥ 

| 

ত্রিজট! রাক্ষপী রাত্রে দেখিল স্বপন । ৷ রামহন্তে মণি দিল পবননন্দন | 

সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ ॥ মণ দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন ॥ 
স্বপ্ন ওনিবারে, গেল চেড়া তার পাশ। রামের রোদন দেখি কপিগণ কান্দে । 
গাছে থাকি সীতা সহ করিনু সম্ভার ॥  : কৃতিরাস নচিলেন পাচালীর ছন্দে ॥ 
কোথ। হতে এলে মোরে সুধায় বৈদেহী। 

নুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি॥ 
| 

সস সহ 

তোমার অঙ্গুরী তাকে করাই দর্শন | সীঠাঁর উদ্দেশ হওয়াতে বানরগণের আনন্দ 

অঙ্গুরী পাঁইয়া সীতা করেন রোদন ॥ ও শ্রীরাম সহ সমুদ্রতীরে বাস। 

মেলানি পাইয়া! আমি যবে দেশে আসি। ; শ্রীরাম বলেন ধন্য ধন্য হনুমানি । 
মনে করিলাম কিছু বিক্রম প্রকাঁশি ॥  ত্রিউবনে বার নাহি তোমার সমান ॥ 
ভাঁঙ্গিলাম মনোহর অস্ুতকানন। ( তোনার শ্ক্রিমতে আমার চমৎকার । 
কোটি কোটি রাক্ষসের বধিনু জীবন ॥ | কি দিব'তোমারে আমি আমিই তোমার ॥ 
ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি । অন্য কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন । - 

প্রীণে মরিলাম অক্ষ তুমার প্রভৃতি ॥ ইহা বলি কোল দেন কমললোচন ॥ 
চক্ষুর,নিমিষে সব করিম সংহারি । "পন পুজ্রের কথা শুনি হ্রধিত। 

ইন্দ্রজিত করিল সমরে আগুসার ॥. শুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত ॥ : 
ছুই প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফন্তণী। 

ব্রক্মশাপে দে আমারে করিল বন্ধন ক্ষণ শুভলগ্র ুভফল গণি ॥ 



ঈন্দরাকাও | 

_ দর্ষিণে সবতসা বেনু হরিণ ত্রাহ্ষণ। 
& দেখিলেন রাম বামে শব শিবাগণ ॥ 
' সূর্য্যবংশি নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী। " 
রাক্ষদগণের সুল! সর্বলোকে জানি ॥ 
মূল! খক্ষ দেখিলে রোহিণী বড় রোষে। 
সবংশে মরিবে তেঁই রাবণ রাক্ষসে ॥ 
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশপাঁশ। 
কটক ফুড়িয়! যায় মেদ্ধিনী আকাশ ॥ 
কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ চলে । 
উত্তরিল গিয়! সবে সাগরের কুলে ॥ 
রহিবারে পাতা লতা দিয়! করে ঘর । 
অবশ্থিতি করিলেক সকল বানুর ॥ 
সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষাণ। 
চরমুখে নিত্য বার্তা পায়ত রাঁবণ ॥ 
নিকষ! নামেতে বুড়ী রাবণের মা। 
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাপে গা ॥ 
আসিয়া কহিছে বুড়ী বিভীমণ প্রতি । 
শুন পুজ্র তুমিত ধান্মিক শুদ্ধমতি ॥. 
র।বণ তপের ফলে এত সখ ভুঙ্জে । 

আনিয়। রামেব্ন সীতা বংশে বা মজে ॥ 
যে মারে রাক্ষমে করে তার মনে বাদ। 
দেখিয়া! ন! দেখে ছুক্ট রুতৈক প্রমাদ ॥, 
আর না থাকিব হেন পুল্রের নিকট । 
দেখিয়! না দেখ পুজ্র এতেক সঙ্কট ॥ 
অবোধে বুঝাহ বেন রাম না বাহুড়ে। 
যাবৎ রামের বাঁণে লঙ্কা নাহি পুড়ে ॥" 
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর ৷ 
পাত্র মিত্র শহ.যধা আছে লক্ষেশ্বর ॥ 
রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীবণ | * 
আশীর্বাদ করি দিল বসিতে আসন ॥ 
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ । 
সভাস্থ সকলে শুদ্ধ করিছে শ্রবণ ॥" 
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ । 
রামের 'প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ ॥ 
যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কাঁপুর | 
তত দিন দেখি ভাই কুম্বপ্ন প্রচুর ॥ 
ত11]1 ২৯] 
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বাঁকে ধাকে শকুনি পড়িছে গৃহচালে । 
রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় শৃগালের রোলে'॥ 
কালী হেন বুড়ী দেখি দশন বিকট । 
সন্ধ্যাকালে উকি পাড়ে দ্বারের নিকট ॥ 
বিবিধ উৎপাঁত ভাই' দেখি সদাঁকাল । 
রামচন্দ্র অতি বীর বিক্রমে বিশাল ॥ 

রাবণ বলিছে কি রামেরে এত ডর । 
কি করিতে পারে রাম স্থগ্জীব বানর ॥ 
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কাণে। 
মন্ত্রণ। করিতে ছুষ্ট মন্ত্রিগণে আনে ॥ 
রাবণ বলিছে মন্ত্রী যুক্তি কর সার । 
কি প্রকারে রাঘবের করিব সংহার ॥ 
বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি । 
কি করিতে পারে সে বনের পঞ্জাতি ॥ 
পর্বতের 'গুহা সার আর নদীকুলে। 
বানরের নাম না রাখিব ভূমণ্ডলে ॥ 
বজকঞ নিশাচর দশন বিকট । 
লোহ্ঠুর মূধল হাতে কহে অকপট ॥ 
লোহার মুযল লয়ে প্রবেশিব রণে। 
মাথা ভাঙ্গি বানর বধিব জনে জনে ॥ ." 
ত্রিশিরা বিক্রম করে আমি আছি কিসে । 
লঙ্কাতে থাকিতে আমি কোন বেটা আসে 
বন ভাঙ্গে লঙ্কা দাহ করে হনুমান | 
লঙ্কাঁয় থাকিতে আমি এত অপমান ॥ 
প্শইলে তোমার আজ্ঞা আঁমি করি রণ। 
দেখিব কেমন রাম কেমন লক্ষণ ॥ 
অকম্পন বলে রাজা তব আজ্ঞা পাই ॥ * 
অনেক দিনের মাধ কপি ধরি খাই ॥ 
কুম্ত ও নিকুন্ত কুম্তকণের নন্দন । 
উভয়ের কত দর্প করিবারে রণ ॥ 

_জাঠী আর ঝকড়া মুষল শেল আর। , 
লইয়া সাজিল যুদ্ধে লাগে চমৎকার ॥. 
হাতে ধার বিভীষণ কহে জনে জনে ।". 
স্থির হও"স্থির হও শুন বীরগণে ॥ 

" এ সবার বাক্যে ভাই না করিহ্ ডর । 
হিতবাক্য বলি ভাই শুন এবেশ্বর ॥ 



এ এছ পথ শি লে কে চে 

২২৬ রামায়ণ। 

সীত! পাঠাইয়া দিলে থাঁকিবে নির্ভয়। . | অতএব কহিতেছি তোরে হিত কথ এ 
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয় ॥ | কদাচিৎ ইহ! নাহি করছ অন্যথা ॥ 4 
কেনি কার্ধ্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী। | ধাশ্রিক শ্রীরাম দেখ সব্বলোকে কয় | 
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী ॥ অধাশ্মিক সঙ্গে থাকা জাবন' সংশয় ॥ 
এত যদি বিভীষণ রাঁবণেরে বলে । দেখ এক মত্ত হুত্তী প্রবেশিলে বনে 1: 
কুপিয়া রাঝ রাজা অগি হেন ভুলে ॥ সকলের ক্ষতি করে ক্ষবা নাহি মানে ॥. 
বিভীমণ মম জ্যেঠ আমিত কনিষ্ঠ । কেত্রের শস্ত/দি খায় ঘর দ্বার ভাঙ্গে । 
আমি অধশ্যিষ্ঠ বড় সে বড় ধর্দিষ্ঠ ॥ খাদ্য লোভে পৌঞ হস্তী মিলে তার সঙ্গে 
শাম বেটার ভয়ে কাপে বিভীষণ। ছুষ্টে্ সঙ্গেতে হর শিখে অপরাধ । 
হেন তাই না রাখিব আঁপন্ন ভবন ॥ হস্তীর বন্ধন হেহ্ উপধুক্ত ব্যাধ ॥ 
বিভীসণে দূর কর যুক্তি বলি সাঁর। শ্ভাবেতে ব্যাধ জাতি জানে নানা সন্ষি। 
যু বিনা গত নাই কিসের বিচার ॥ দ”ছাঁত দজি দিয়! হস্তী করে বন্দী ॥ 
এত যাঁদ ক্রে।ধ করি বলিল রাব্ণ। যেখ[নেতে হস্তী সব চরে নিরন্তর | 

টিসি ০ ৩৯ 

আরবার নলিতেছে সাধু বিভীসণ ॥' ভক্ষ্যদ্রব্য উপহা'র রাখয়ে বিস্তর ॥ 
নিশাঁচররাজ তব গেন জ্ঞানবল । খাইবার লোভে হস্তী গল! বাড়াইল। 
কহিলে তাহাঁরি যোগ্য বচন সকল ॥ গলাঁয় লাঁগিয় দড়া সবাই পড়িল ॥ 
প্রকটেও ঈশ্বরে না চিনে অজ্ঞঙ্গন। ঢঞ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন । 
অন্ধ যেন জানিতে ন| পারয়ে রতন ॥ মেইমত,তব পাপে মজে পুরীজন ॥ 
রহিয়াছে চক্ষু কিন্তু দেখিতে না! পায় । | যেই মাত্র এ কথা কহিলা বিভীযণ। 
(পৃচক যেমন সূর্্যমণ্ডলে দিবায় ॥ মহাকৌপে উন্মন্ত হইল দশানন ॥ 
ইহাতেও নাহি মানি (তামার দূষণ । দন্ত কড়মড় করি ছাঁড়িয়। হুঙ্কার । 
ঘে হেতু শিজেরে প্রভু করয়ে গোপন ॥ | বিকট নিনাদ:কহিহতছে আরবার ॥ 
প্রণম করিয়ে তার শকতি মায়ায়। একি একি একি রে ছুম্মাতি বিভীষণ | 
নযন আগেও যেই ঢাকি রাখে তীয় ॥ ধরিষাঁছে বুঝি তোর চিকুরে শমন ॥ 
খাবুক সে শব কথা এখন তোমারে । ' | চৌদ্দ, চতুযুগ হৈল আমার জনম | 
কহ আমি না! মজাও তৃমি আপনারে ॥ ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন-ছর্ববচন ॥ 
আনিয়াছ সীতা কালভুজন্নীরে ঘরে। করিগঘ্াছি কলহ ইন্দ্রাদি দেব সনে । 
রাখিলে সসৈম্ যাবে শমর নগরে ॥ কেহ পারে নাই কাহব।রে কুধচনে ॥ : 
এ হেন হন্দর রাজ্য এ হেন সম্পদ। তাহ! শুনাইলি তুই ক্ষুদ্র হয়ে মোরে । 
নিজ দোষে কেন আমি ঘটাও আপদ ॥ | কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে ॥ 
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য । এত কহি খরতর খড়গ করি কয়ে । : 
কিছু দিন ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যাধ্য ॥ | লক্ষ-দিয়াুপড়িলেক ভূতল উপরে ॥ 
বদি কহ ভূমি কেন কহ কুবচন। তাঁর পদাঘাঁতে লঙ্কা করে টলমল | : 
তার অভিপ্রায় কহি করহ শ্রবণ ॥ . ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষপ সকল ॥:: 
শ্জ্ঞা জ্রাসিলে মন্ত্রণ কহিতে হয় হিত'। তবে সেই,দশানন মহাবেগে চলে । 
অন্যথা কহিলে হয় পাপ উনি ॥  পদাঘাত কৈলা বিভীষণ বক্ষ-স্থলে | 



বিভীষণ অচেতন হইয়া তাহায়। 
«পড়িল ধরণীতলে ছিঙ্গ তরু প্রায় ॥ 
তাঁহ! দ্রেখি যাবতীয় নিশাচরগণ | 

হাহাকার করে সবে অতি ছুঃখী মন ॥ 

তাহা দেখি দেবগণ আর স্থরপতি ৷ 

পরম্পর কহিতেছে এ সব ভাব্তী ॥ , 
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় বাবণ। 
বিভীষণ অঙ্গে করি চরণ অর্পণ ॥ 
বরঞ্চ সহেন রাঁম নিজ তিরস্কার । 
ভন অপমান সন্থ না হয় তাহার ॥ 

এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাঁননে | 
সান্তনা করিয়া বসাইল সিংহাষনে ॥ 
হস্ত হৈতে কাড়িযা লইল খড়গখান । 
কোঁষে আচ্ছাদিয়! রাখিলেন অন্য স্থান ॥ 

বিভীযণ মন্ত্রী চারিজন নিশাঁচর । 

তুলি বসাইল তারে আমন উপর ॥ 
ক্ণকাল পধ্যন্ত যাবৎ অভাজন । 

রহিল! নিঃশব্দ হয়ে গ্ুভলী যেমন ॥ 
বিভীবণ-ক্ষণকাল কার বিবেচন । 

পৃনর্বার রাবণে কহেন এ বচন ॥ 
সহাাজ করিলে যে কম্ম আচরণ । 

ইহাতে ছুঃখিত্ত কিছু নহে মোর মন ॥, 
এশ্বধ্য মদেতে মত্ত বার। অতিশর | 
তাহাদের এইরূপ দুঃম্বন্তাব হয় ॥ 
ইহাতেও মোর নাহি বড় ছুঃখ আবু । 
চশিলাম আমি তোম। করি রা রি]. 
এক মাত্র খেদ এই রহি গেল মনে । 
সমুদয় কুল.গেল তোমার দুবণে ॥ 
এত বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লক্কাপতি?। 
কহিতেছে পুনর্ববাব্র বিভীষণ প্রতি ॥" 
জানি জানি বিভীষণ জ্ঞাঁতির হৃদয় । 
জ্ঞাতির বিপদ দেখি আনন্দিত হয় ॥ 
জ্ঞাতি মধ্যে কেহ যদি হয় ধশী স্থখী। 
তাহা দেখি অন্য জ্ঞাতি হয় মহাছুঃখী ॥ 
বরঞ্চ আঁপন স্বতৃ; পারে সহিবারে । 
হুত্তিৰ উশ্বর্্য কিন্তু (দেখিতে না পারে | ; 
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তাহে পুনঃ কাপট্য করিয়! প্রকীশন 
নিরস্তর' তার ছিদ্র করে অন্বেষণ ॥ , 
পাবামান্র কোন ছিদ্র বিবিধ প্রকারে । 
আয়োজন করে সমুলেতে নাশি্বারে ॥ 
সম্ভাব্য গাবীতে ধন তপস্তা ব্রাহ্মণে । 
চাঁপল্য নারীতে,তেন ভয় জ্ঞনি জনে ॥ 
হইয়াছি আমি যে ঈশ্বর লোক্পতি । 
ভাল ন! লাগিল তোরে ওরে দুষ্টমতি ॥ 
যাহ যাহ লঙ্কা! ছাড়ি তুমি এইক্ষণে । 

তুমি গেলে আমরা৷ থাকিব স্থখী মনে ॥ 
1 ইহাতে প্রমাণ হয় নীতি শাস্ত্রগণ। 
৷ তাঁর অর্থ কহি তাহা করহ অবণ ॥ 

বরঞ্চ ভুজঙ্গ কিন্বা শত্রু সঙ্গে রবে। 
শক্রসেবিজন সহবসী নাহি হবে ॥ 
তুমি এক জ্ঞাতি তাহে শত্রু ভক্তিমাঁন। 
র তুমিহ থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ ॥ 
( অতএব যাহ তুমি ছাড়ি মোর দেশ। 
র বিলম্ব করিলে পাবে অতিশয় ত্রেশ ॥ 
এত কথা শুনি বিভীঘণ মহামতি | 
কহিতে লাগিল! পুরর্ববার এ ভারতী ॥ 
প্রিয়বাদী জন রাজা, সর্বত্র স্ুলুভ | 

1 অপ্রিয় পথোর বক্ত। শ্রোতাও ছুল্লভ ॥ 
৷ নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন। 
ূ তেই মোর হিতবাক্য না কৈলে গ্রহণ ॥ 

যার সুত্যু উপস্থিত সেই লঙ্কাপতি । 

ূ 

ৰ 

না শুনে না দেখে বন্ধবক্যে অরুন্ধুতী ॥ 

এ লাগি | করিন্থু আমি তোমারে বর্জন । 
দ্বলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞজন 
করিলে তুমিই মোর যত পরিভব। 
জ্যেষ্ঠ ঘলি সহিলাম আমি তাহা সব ॥ 
অন্য কোন জন যদি করিত এ কাব। « 

দেখাতাম তারে ফল নিশাচররাজ ॥ 
শুন শুন মোর কথা ওহে বন্ধুগণ। 
চল [মোর সঙ্গে যদি হয় কারো মনন ॥ 
যগ্যপি" বাসনা হয় জীবন রাখিতে, । 
চল তবে শ্রীরাগের চরণ সেবিতে ॥ 



২২৮ রাায়ণ। 

এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন।  .| এই পরামর্শ করি কিন্তু নিজ মন 
উঠিয়! আকাশপথে চলে বিভীষণ ॥ সুস্থির করিতে নারি পাইয়া যতন ॥ 
তাহা দেখি তীহার অমাত্য চারিজন। | মন রামপাদপদ্ম করিতে সেবন ।1 
তারাও করিল তীর পশ্চাতে গমন ॥ ' | চঞ্চল হায়েছে বড় না মানে বারণ ॥. 

অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর । . | অতএব কি করিব না হয় নিশ্চয় । 

এই চারিজনম মালিসন্তান (সোদর ॥ তোমা সযে কহ ইথে কি কর্তব্য হয় ॥ 
তাহাদের মহিত যাঁইয়! বিভীষণ । ূ করিতেছি আমি ইথে পরামর্শ আর । 
মাতার নিকটে সব কৈল নিবেদন ॥ তাহাও কহি যে শুমি করহ বিচার ॥ 
তার অনুমতি লয়ে প্রণমিল তীরে মোদের অগ্রজ ভ্রাতা হন ধনপতি । 
তার পর গেল নিজ বাঁটীর মাঝারে ॥ স্থশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি ॥ 

নিজ ভাধ্যা মরমাকে নিকটে ডাকিয়া। কি করিব আর তীর গুণের বিস্তার। 
কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়। ॥ | সখা হয়েছেন শস্তু গুণেতে ধাহার ॥ 
প্িয়ে আমি রামচক্ড্রে শরণ লইতে | তারে জিজ্ঞীসিলে যে করিবে আজ্ঞার্পণ 

চলিলাম এই চাঁরি অমাত্য সহিতে ॥ করিব তাহাই এই হয় মোর মন ॥ 
ত্মি শাঁনকীর কাছে থাকি নিরন্তর |. বিভীমণ বাণী শুনি চারি মন্ত্রী কয়। 

সেবন করিবে তীরে হইয়া তৎপর ॥ ; করেছেন এই যুক্তি সুন্দর নিশ্চয় ॥ 
অতএব সেই স্থানে চলহ এক্ষণ। 
করিবে পরেতে তিনি কহিবে যেমন ॥ 

তেহ যদি অনুগ্রহ করেন তোমারে । 

তবে রাঁদ অঙ্গীকার করিবে আমান ॥ 
সুশীল! সরম। জাঁনকীতে ভক্ভিমতি । এতেক বচন শুনি আনন্দিত মন | 

দে আজ্ঞ। নলিয়া তাছে দিল! অনুমতি ॥ | ব্যোমপথে কৈলাসে চলিলদ বিভীষণ ॥ 

তবে বিভীষণ নিজ অস্ত্র শত্ত্র নিয়া । এখাঁনেতে নিজ স্থবনে থাকি পশুপতি। 

যাঁত্র! টকল! চাঁরি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া ॥ | সকল বৃত্তীত্ত জানি কন শিবা প্রতি ॥ 

বিভীষণে পদাঘাত অপুর্ব কখন। প্রিয়ে শুন রাবণ অনুজ বিভীষণ । 

হ্ন্দরাকাণ্ডেতে গান গীত রামায়ণ ॥ | করিতেছে সখার নিকটে আগমন ॥ 
জি ' সীতা ফিরি দিয়! রাম সঙ্গে মিলিবারে। 

বিভীষণের কৈলাসে গমন। বলেছিল ইহ রাবণেরে বারে বারে ॥ 

লঙ্কা ছাঁড়ি ব্যোমপথে খাইতে যাইতে |; সেহ তাহা! ন। শুনি করেছে অপমান । 

মনত্রীদিগে বিভীষণ লাগিল! কহিতে ॥ এই লাগি তারে ছাড়ি আমিছে এখান ॥ 

উপস্থিত বিপদ করিয়া নিরীক্ষণ । হইয়াছে তাঁর মন শ্ত্রীরামে ভজিতে | 
করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ'॥ কিন্ত করিতেছে পুনঃ নান! শঙ্কা চিতে ॥ 
তাঁহে যদি রাম কাছে করিহে গমন । সেই যে সংশয়চ্ছেদ করিবার আশে । 
বিগান করিবে ধাঁবতীয় অজ্ঞজন ॥ আসিতেছে মোর প্রিয় শ্ুহৃদের পাশে ॥ 
অতএব মতন করি এবে না যাঁইব। যদি সথা না পারেন তাকে বুক্ধাইতে। 
রাবণ বিনাশ পন্সে প্রস্থান করিব ॥ , তবে পড়িবেক সেই সঙ্কট নদীতে ॥. 
এক্ষণে থাকিয়া কোন নির্জন কাননে । ; অতএব:চল যাব আমিহু লেখায়): 
জ্রীব।ঞ্চরণপন্স-ধ্যনি করি মনে ॥ রাম কাছে পাঠাইতে হইবে তাহাঁয়'॥ 
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| হেনকালে চারি মন্ত্রী সাথে রিভীষণ। যদি কেহ রামচজ্দ্রে করয়ে আশ্রয় । 
" তবে মোর কতই পরমানন্দ হয় ॥ 
দেখ দেখ সংসার অসঙ্খ্য জীবময় | 
তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয়॥ 
তার কোটি মধ্যে এক জন ধর্ম পর। 
তার কোটি মধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর ॥ 
তার কোটি মধ্যে এক জন হয় মুক্ত 
তার কোটি মধ্যে এক রাম ভক্তিযুক্ত ॥ 
হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন। 
তাঁর গুণে কত লোক পায়' বিমোচন ॥ 
অতএব সম্ভত বাঁনন! মোর মনে । 

ভজুক সকল লোক শ্রীরামুরুণে ॥ 
তাঁহে বিভীষণ গেলে রাম সন্নিকটে | 
হইবে তীহার কত হিত যে সঙ্কটে ॥ 
অতএব খণ্ডি তাঁর সকল সংশয় । 
পাঠাইব প্রভূ কাছে অগ্তই নিশ্চয় ॥ 
এত কহি নন্দীরে কহেন ত্রিলোচন । 
শীত্র সাজাইয়া ব্ষ,কর আনফ্রন ॥ . 
তবে নন্দী গিয়! বৃষে করিয়া সাঁগন। 
করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন ॥ 
তবে মহাদেব উঠি শিবা! করে ধরি । 
অ'রোহণ করিলেন বধের উপরি ॥ 
হইল যে রূপ শো্ভ সে কালে তাহার | 
তাহা ভাবি মন স্থখী না হয় কাহার ॥ 
এইরূপে পার্খদ সহিতে পঞ্চানন | 
গমন করিল! নিজ সখাঁর ভবন ॥ * 

দূর হৈতে তারে নিরখিয়া ধনপতি । 
অগ্রসর হইয়া আইলা শীত্রগতি ॥ 
ব্যাকপি বৃষ হৈতে নামিয়া ভূতলে ৷ 
আলিঙ্গন করিলা কুবেরে কুতৃহলে ॥ 
তবেছেই জনে কর ধরাধরি করি । 
বসিল। যাইয়। দিব্য আসন উপরি ॥ 
শিবা আর যাঁবভীয় শিবভক্তগণ । 
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল! সুখী মন ॥ 
তবে পশুপতি নিজ সখাঁর সহিত । , 
করিলেন প্রেম আঁলপৈন যে উচিত ॥ 

২২? 

করিলেন কৈলাস ভূধরে আগমন ॥ " 
দিব্য মণি স্ববর্ণে রচিত সে নগর 1 
নিশ্বকণ্মী। বিনিম্মিল পরম সুন্দর ॥ 
সে নগরী মাঝে প্রীবেশিয়। বিভীষণ। 
করিলেন কুবেরের সভাতে গমন ॥ 
দুর হৈতে বিভীষণে দেখি পশুপতি । 
কহিলেন শুখী মনে কুবেরের প্রতি ॥ 
সখে দেখ রাবণ অনুজ বিভীষণ। 
করিতেছে তোমার নিকটে আগমন ॥ 
এহ কহিছিল রাবণেরে ন্যায়রীতে | 
সীতা ফিরে দিয়া রাম সহিত মিলিতে ॥ 
তাহা ন! শুনিয়। সে করেছে অপমান |” 
এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এখান ॥ 
ইচ্ছ। হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয় | 
কিন্তু হদযেতে আছে কিঞ্চিৎ সংশয় ॥ 
এই দাগি আসিতেছে তোম। জিজ্ঞাসিতে 
পাঠাও ইহারে রাম নিকটে তরিতে ॥ 
ইহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার । 
হইবেক শ্রীরামচক্দর্রের উপকার ॥ 
ইহ যাবামান্র সখা করি রঘুবর। 
ইহারে করিবে রাজা রাক্ষপ' উপর ॥ 
এই রূপ কুবেরে কছেন পঞ্ধানন। 
দেখিল। দুরেতে থাকি তারে "বিভীষণ ॥ 

৪ তাহে হয়ে আতিশয় আমন্দিত মাতি। 

কাহতে লাগিল! নিজ মন্ত্রীদের প্রতি ॥ , 
একি একি দেখিয়াছি মোর ভাগ্যোদয় । 
সভামাবে বসিয়া কপালু সৃত্যুগ্জয় ॥ 
ধাহাঁরে দেখিতে বাগ করে দেবগণ। 
যোগী সব ধ্যান করে ফাহার চরণ ॥ 
মুনিগণ পুরমার্থ তত্ব জানিবারে | , 
ভণ্ভিভাবে নিরবধি সেব। করে যাঁরে ॥ 
হেন 'প্রভূ দেখিতে পাইন্থু অতনে 1. 
মুনোননথ পরিপূর্ণ হলো এন্ত দিনে ॥ 
&ইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া । 
পড়িলেন তাহাদের পদে লোটাইয়া ॥ 



হত রামারণ 

মহাদেব আশীর্বাদ কৈল! তীর প্রতি । | আর সেই নিশাচর রাজ্য অধিকারে । 
আলিঈন্ করিল! সাদরে ধনপতি ॥" করিবেন .অভিষেক অগ্যই তোমারে ॥ 
তবে আজ্ঞ! লয়ে বলিলেন বিভীষণ 1. সবান্ধবে রাবণে করিয়! বিনাঁশন । 

কুবের তাহার প্রতি কহেন বচন ॥  ' | তোমা! রাজ্য দিয়া রাম যাইবেন বন॥ 
অতএব ত্যজি তুমি সকল মন্দেহ। 
প্রীরবামের নিকটে যাইতে মন দেহ ॥ 
রাম সঙ্গে মিলিয়। সকল নিশাচর | 
সংহার করহ গিয়া ত্যজি সব ডর ॥ 

রাবণ অধম্মী দেব দ্বিতদ্রোহকারী | 
ত্রিভূবন স্থখী কর তাহ।রে সংহারি ॥ 
8 তবে এই বিশ্বের মঙ্গল। 
তোমারে হবেন তুষ্ট অমর সকল ॥ 
আশীর্বাদ করিবে তোমারে খধিগণ। 
গাইবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥ 
কুবেরের মুখে শুনি এতেক.বচন । 
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ ॥ 
তাহা দেখি পরম দয়ালু শুলগাণি। 
কহিতে, লাগিল তার অভিপ্রায় জানি ॥ 

আসিয়াছ পথে স্বৃখে ভ্রাতা বিভীষণ। 
কুশলে আছফে তব সব বন্ধ্গণ ॥ 

দেখিতেছি কিছু প্রান তোঁম'র বদন । 
কহ কহ কি কারণে চিস্তাযুক্ত মন ॥ 

কুবেরের এত বাঁক্য করিয়া! শ্রবণ । 
নিবেদন করিতে লাগিল! বিভীষণ ॥ 
প্রভূ করিয়াছি পে সুখে আগমন । 
সম্প্রতি আছয়ে স্বখে সব বন্ধুজন ॥ 
কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত 
এই লাগি আইলাম এখানে ত্বরিত ॥ 
দশানন দাদ রামচন্দ্রের-ভাধ্যারে | 
হুরিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার ভিতরে ॥ 
তার দূত হয়ে আসিছিল! হনুমান । 
সীতা ভেটি,গিয়াছে দহিয়া লঙ্কাখান ॥ 
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সম্প্রাত সে রামচন্দ্র লয়ে কপিণণ | ভ।বিতেছ অকারণে কিবা বিভাবণ । 
কয়েছেন সাগরকুলেতে আগমন ॥ কর ণিজ অগ্রজের বচন পাঁলন॥ 

তাহ। জানি কহিল।ম আগ়িহ দাদারে। যাহ যাহ শীর!মের (নকটে ত্বরিত। 

সীতা ফিরি দিয়া রাম সঙ্গে মিলিবারে ॥ ! করহ শিজের আর সংসারের হিত ॥ 
তাহা ন! শুনিয়া মোর কৈল অপমান । ) এত বিক্পান্ বাণী শুনি বিভীমণ। 
এ লাগি ত্যজিয়! লঙ্কা জাইন্ব এখ!ন ॥ | কুতাঞ্জলি হইয় করেন নিবেদন ॥ 
সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ। ৭ যে আঁজ্ঞ! করেছ গ্রু তোম। ছুইজন | 
মাহা আজ্ঞা কর আমি লইন্কু শরণ ॥ ্ কার সাদ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন ॥ 

এত বিভীষণ বাঁণী শুনি ধনগতি | আমিও শ্রীরাম কীছে যাইব বলিয়]। 
রা আরম্ভ করিল! তার রে ॥ আসিঘ়াছি গৃহ ধন বান্ধব ত্যজিয়! ॥ 

[তা ইহা! মোর! জাঁনি পুর্বধেই হইতে । ] কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন । 
্ জিজ্ঞাসিন্থ তব বদনে শুনিতে ॥ " অনুগ্রহ করি তাহা! করহ খণ্ডন ॥ 
কিয় যাহা তুমি এ অতি উচিত। আমি যদি রাম কাছে যাই এইক্ষণ ! 

না হইবে ইথে কোন প্রকার চিন্তিত ॥ | করিবেকসব লোক আমারে নিন্দন॥ 
যাহ যাহ এইন্ষণে করহু গমন । ্ কহিবেক রাবণের বিপদ 'দেখিয়! । 

যেখানে আছেন রাম স্থপ্রীব লক্ষণ বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল ছু হৈয়া ॥ 
ভুমি যাঁবামদ্র রামচন্দ্র বরাবর | "1 তাহে পুনঃ যদি মোরে রাজ্য দেন রাম 
হা, ধরথেক তোমা প্রভু লখুবর ॥ | তবে দোষ খুহিবেক দংসারে অনুপম ॥. 



বলিবে সকলে বিভীষণ রাজ্যলোভে |. 
বধিলেক.সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে ॥ 
অতএব এক্ষণে যাইতে নছে মন। 
পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপণ ॥. 

এত কহি বিভীষণ বিরত হইল । 
হাঁসি হাঁসি শিবা তারে কহিতে লাগিল 
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার | 

হইতেছে এ সং শয়র্কি রূপ তোমার ॥ 

কহিতেছি গোর! ধারে করিতৈ আশ্রয় 
উহার ভজনে নাহি সময় নির্ণয় ॥ 

বুঝি রামে আছে তব নর বলি জ্ঞান! 
এই লাগি করিতেছ সংশন্ন বিধান ॥ 

ইহ1 বোধ অতিশয় অনুচিত হয়। 
শুন শুনু কিছু তার স্বরূপ নিণয় ॥ 
সত্য সুখ জ্ঞান ধন তন্ধু রবুপতি | 

পরমাতআ্মী ভগবান কহে শ্রুতি ততি ॥ 

জীবের নিয়ন্ত' অবিচিস্ত্য শক্ভিধর | 
স্যষ্টি স্থিতি লয় কর্তা জগৎ ঈশ্বর ॥ 
কেহ তীরে ব্রহ্ম বলি করে উহাসন। 
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন 
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট । 
সাধিতে ভক্তের সুখ নাশিতে সঙ্কট ॥ 
সমর নিব্বন্ধ নাহি তাহার ভজনে। ৰ 
করিবে তখনি হবে ইচ্ছা! যবে মনে ॥ 

সেইভ তাহার ভক্তি হেন গু৭ ধরে 
ইচ্ছ্ছ। হবামান্ত্র সংসারেতৈ ত্যক্ক করে॥ 

তুমিত ত্যজিয়! আিয়াঁছ বন্ধুজনে | ূ 
ইথে জানিতেছি ইচ্ছ। হইয়াছে মনে ॥ 
অতএব সংশয় করছ কি কারণ । 
যাহ যাহ কর গিয়ণ শ্রীরবামে সেবন ॥ 

সাপ 
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তবে যে বলিলে গাল দিবে লোকাৰলী 
বিবাদ 'সময়ে বন্ধু ত্যাগ কৈল বলে॥ 
এ কথ!ত কভু শুনিবারে যোগ্য নয়। 

 ভকতি জন্মিলে কেবা কোথা গৃহে রয় ॥ 
'তাঁহে প্রভু রয়েছেন প্রকট হইয়]| 
কিরপে থাকিবে ভারে নেতে না দেখিয়। 

আর দেখ রতি জন্ম যাহার ভঙ্গনে। 
সেহত্যাগ করে গুণুবান বন্ধুজনে॥ 

হা্গসেবা লাগি ত্যজি ছু বন্ধুজন | 
তুমিহ কিরূপে হবে নিন্দার ভাজন॥ 
বরঞ্চ তোমার এই যশ ত্রিভুবনে | 

গান করিবেক সব স্থানে বিজ্ঞজনে |. 

আর যে ক্হিলে যদি রাজ্য দেন রাম |. 
তবে দোষ ঘুষিবে সংসারে অস্থুপম ॥ 
এ কথাও উচিত ন। হয়শুনিবার | 
যে হেতু রাজ্যের আশণ নাছিক তোমার 
যি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া! যাইতে। 
বরঞ্ তোমারে তবে পারিত ধনিন্দিতে ॥ 
তিনি যদি বলে রাজা করেন তোমারে । 
ইথে কেন অপযশ গাইবে সংসারে ॥ 
দেখ দেখ বধ করি প্রহল দ পিতারে। 

নৃসিংহ প্রহলাদে রাজ কৈলা বলাৎকাঁরে 
ইথে তার বিগান করেন কোন জন। 

বরঞ্চ করয়ে সবে যশং,প্রশংমন ॥ 

'তেন বধ করি দশাননে সাঙ্গপাণি | 
রাজ্য দিবে তোম' তাহে কি দ্েনষ ম্মজানি 
মিতা ঢো কহিল বধিবারে দশাননে । 

তাহাতেও কিছু দোষে নাঁছি লয়'ম:ন ॥ 
শান্ত ধর্মনিষ্ট যাবতীয় মুনিগণ | 
ভাহ'রাঁও দুষ্ট বধে করে আয়োজন | 

যারে মোরা ধ্যান করি দেখি মনোরথে || দেখ বে নামে রাজ অধার্থিক ছিল] 

তিনি ভাগ্য গুণে রয়েছেন নেত্রপথে ॥ 
ইহাতে সাক্ষাৎ দেবাসুখ পরিহরি | 
কেন ক্লেশ পাইবে অন্থাত্র ধ্যান করি ॥ 
এ লার্গিয়,কহিতেছি আমি বার বার। 
যাহ রাঁম নিকটেচত তাজিয়া বিচার ॥ 

মুনিগ্রণ ভাঁরে শান! মতে শিখাইল ॥ . 
ঠোহ যবে ন! শুনিল তাদের খচন 1 

ঘূঙ্কারে করিল তাঁরে তাঁহার নিধন ॥ 
তুমিও রাবণ বধে কর আয়োজন । 
না হইবে কোনমতে অধর্ম ভাজন। 



২৩২ রর রাঁযায়ণ ॥ 
মল টানি হিরা কিরেকিকাকককাদিকাহ রাহি কিককারলাকা রকালাবাকেকেরঞকা কক বা 

তাহে পুনঃ হবে ইথে রাম উপকার | |.কছে বিভীষণের সংবাদ দূতগণ। 
জন্মিবে রামের প্রীতি সংসারের'সাঁর ॥ | বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রীগণ ॥ 

পারিনা 

রাম লাগি যদি কেহ করে পাপকর্ম। | সুত্রীব বলেন শুন এ নহে উচিত। 
সেহ হয় সব্বশান্তররে সিদ্ধ মহাধর্খ | ছল করি যদি আর করে বিপরীত ॥ 
অভ এব সকল সংশয় পরিহরি | "| জান্ুবান পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি | 
বাহ রাখ নিকটেতে কুষ্ি ত্বরা করি | | বৈরীরে নিকটে আনা নহে মম মভি | 
রামকার্ধ্য সাধ গিয়া] করি প্রাণপণ | 1 হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান । 
তরিবে সকল দুঃখ পাবে প্রেমধন ॥ এই বিভীষণ মোরে'দিল প্রাণদান ॥ 
মহেশের মুখে শুনি এতেক বচন | , | মিত্রতা যস্যপি হয় রাম বিভীষণে। 
অতি আনন্দিত চিত টৈল বিভীষণ ॥ | বিভীষণ সহায়ে সংহারিব রাবণে ॥ 
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল নয়নে | ্রীরাম বলেন শুন হুগ্রীব ভূপতি | 
গদগদ রবেতে করেন নিবেদন ॥ অন্য মত ন1 ভডাবিহ বিভীবণ প্রতি ॥ 
প্রভূ অনুগ্রহ দৃষ্টি বলেতে তোমার | | আপনার দোষ মিত্র না দেখি আপনি |: 
সকল সংশয় নষ্ট 'হইল আমার ॥ তোমাতেই মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি ॥ 
জানিতেছি কৃতার্থ করিলা:যে আমারে || কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ। 
আজ্ঞা দাও যাই এবে রাম দেখিবারে ॥| পরলোকে ইষ্ট যদি না করে পালন ॥ 
এত কহি মহেশের অনুজ্ঞা লইয়] | পুরাণের কথ! কহি কর অবধান। 
প্রদক্ষিণ ৫কল তারে ভকতি করিয়া'॥ | শিবি নার্মে রাজ! ছিল ধর্ম অধিষ্ঠান ॥ 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে | পলাঁয় কপোঁত পক্ষী সা্টানের ডরে। 
সুন্দরাকাণ্ডের গীত কবিবর ভণে॥ ত্রামেতে পড়িল শিবি নৃপতির কোলে ॥ 

যত্ব করি নরপতি ঘুঘু পক্ষী রাখে। 
০ প্রাচীরে সাঁচান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে ॥ 

বিভ্ীবণের সহিত রামচন্ত্রের আপনার ভঙক্ষ্য আমি করিব আহার 

মি্রতা। হেন ভক্ষ্য রাখ রাজ] নহে ব্যবহার ॥ 
এইরপে প্রণাম করিয়! পঞ্চাণনে | ] রাজ। বলে পক্ষী মঘ পশিল শরণ | 

'পরে প্রণমিলা শিব! আর টৈশ্রবণে ॥ | তোষায় ন্বমাংস দিয়! করাঁৰ ভোজন | 
তবে চারি জন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়1| | সার্চটান বলিল যদি কর পরিত্রাণ 
চলিল! শ্রীরাম কাছে আনন্দিত হিয়া ॥ | আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান ॥ 
আকাশে রামের পাঁশে যায় ৰিভীষণ | | রাজভোগ মাংস তব অত্যন্ত" সুস্বাদ | 
নাগরকুলেতে থাকি দেখে কপিগণ ॥ | এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ & 
মগ্রমে বানর সৈন্য করে তোশাপাড়া। | শুনি সার্টীনের কথ রাজার উল্লান |. 
গাদপু পাথর লয়ে সবে হয় খাড়!॥ | ভীস্ চুরি দিয়া নিজগায়ে কাটেমাস॥ 
মহাবল পরাক্রম দেখিতে ভীষণ । তিলার্ধ নাহিক স্থান অর্ধ অঙ্গ কাটে । 
সবে বলে মার মার এইত রাবণ & ভোজন করায় তারে যর্ত ধরে পেটে 
অস্তরীক্ষে থাকি, বলে আমি বিভীষণ| | বহিয় শিবির গাত্র রক্ত বহে আোতে। 
রামের চরণে আমি লভিব শরণ ॥ আপন গায়ের রক্ষে সিংহাস্ন তিতে 



হ্যা কাঁও। 
তর উকি শি লা পতি তি সত সরাসরি আই সদ 

৮৬৮ অসি ৯৯ পা পাটি সি সানি চে 

নেইর্ত সুণ্যেতে রাজা গেল ্বর্গবান। 
শরণাগঠ্রে ন। রাখিলে সর্বনাশ । 
বিভীষণ থাঁ যদি আইসে রাবণ । " 
হইলে শরনাগত করিব পালন ॥. 
রামের আঞ্জায় কপি গেল অন্তরীক্ষে। 
বিভীবণে আনিবারে' রামের ফমক্ষে ॥ 

ঘতীব রাঁজাঁর আগে করে সম্ভীষণ | 
পরম আনন্দে কোল দিল ছুই জন ॥ 
বিভীষণ অগ্রীব চলিল রাম স্থানে । 
বিভীষণ পটে গিয়। শ্রীরামচরণে ॥ 
রাবণের ভাই, আমি নাম বিভীবণ। 
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥ 
শ্রীরম বলেন বলি শুন বিভীষণ। 

মন্ত্রণ। করিয়] বৃঝি পাঠায় রাবণ ॥ 
শুনিয়। রাঁমের কথা কহে বিভীযণ। 

তোমার চরণে মাত্র লইব শরণ ॥ 
ইহ! ভিন্ন যদি অন্য দিকে ধায় মন। 
তবে যেন হই আমি কলির ক্ষণ ॥ 
হইব কলির রাজ! সহজ তনয় । 
এই তিন দিখ্য প্রভু করিনু নিশ্চয় ॥ 
তিন দিব্য করিল রাক্ষন বিভীনণ | 
এ তিন দিব্য শুনি হাসেন লঞ্ষমণ। 
হেনক!লে শারামেরে বলেন লক্ষ্মণ । 
বহু দিনে শুনিলাঁম অপূর্বব কথন ॥ 
এক পুত্র হেতু লোক করে আরাধুন । 
সহত্র পুত্রের বর মাগে বিভীষণ ॥ " 
রাজ! হইবাঁর তরে তপ করি মরে । 

হেন দিব্য কর রাম তোম।র গোচনে ॥ 

শ্রীরাম বলেন অল্প বুদ্ধি রে লন্মমণ | 

'বড় দিধ্য করিল রাক্ষন বিভাদণ ॥ * 
এই দিব্য লক্গমণ আমার পরিতোষ। 

কলির ব্রাঙ্গণ ভাঁই গুন তার দোষ ॥ 

লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই মহাপাপ । 
এই সব'পাঁপে বিপ্র পাপ বড় তাপ॥ 
প্রতিগ্রহ করিবেন উদর কারণ । 

পু নিন নাহিক তারণ ॥ 

[৩০ 4. 

৮. পেজ জাপা 

/ তত 

এই সব পাপে 'যেবা করে, অনাচার। 

মে গুজের পাপে সব মজিবে সংসার ॥ 

কলির রাজ] প্রজ। যদি না করে পাল্ন। 

গে পাপে রাজার হর অকাল মরণ ॥ 

আর নব দোষ আছে তাহা কব পাছে। 

বিভীবণে রাজ] করি আগে ব্লাখ কাছে ॥ 

গর গেনাঁপতি আৰ গাগরের হারি। 
লঙ্কার রাজত্ব দেই' বিভীনণোপরি ॥ 
গ্রীরামের আজ্ঞা থেন পাঁধাণের রেখ । 
সেই জলে বিভীষণে করে অভিষেক ॥ 

স্রীরামের' বচন লঙ্ঘিবে কোন জন । 

বিভীষণ রাজা হৈল জগ্রতে ঘোবণ ॥ 

ছব্রদণ্ড দিল ভারে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী। 
অভিবেক করি দিল রাণী, মন্দেধদরী ॥ 

 স্থত্ীব বলেন সিন্ধু তরিতে উপায় । 

বিভীধণ প্রতি জিজ্ঞসিতে সে স্ুয়ার ॥ 

জ্রীরাম বলেন বিভীষণ বল মার । 

(কি প্রকারে সাগর'হইব আসি পার ॥ 

বিভাষণ বলে যে মগর মহীপতি | 

। সাগর খনিল তুমি তাহার দন্ততি ॥ 

| তব পূর্বপুরুষেরা-সাগর একশো | 

৷ সাগর দিবেন দেখা থাক উদাধ!সে ॥ 

সাগরের কুলে শধ্য। ফুরিলেন কুশে। 

তদুপরি রহিলেন রাম উপবাঁসে ॥ 

তিন উপবাস গেল না দেখি সাগরে | 

কহিলেন লক্ষমণেরে ক্রোধিত অন্তরে ॥ 

আজি আমি সধগরুর দিব ভাল শিক্ষা । 

ধনুর্্বাণ' আনন্ভই কিমের অপেক্ষা ॥ 

'অধমেনকরিলে স্তব নাহি ফল দেখে। 

মরিধ সাগরে আকি কার বাপে রাখে ॥ 

তিন উপবাস করি তাঁর মারাধনে ।* 

সাগর শুদিস আজ্জি অগ্রিঙ্গাল বাগে ॥ 

আবু সাগরের আ মি লইব পরাণ। « 

অর্মীজাল বাণ রাম পুরেন সন্ধান ॥ 
আর্রবণ প্রস্তাবেতে শুকায় সাগর । 

পুড়িয়া। মরিল মস্ত কুন্তীর মক্র ॥ 

আআ সপ পপ ্্পপপসসপ্প শপ 



৩৪ 

চলিল পাতাল সপ্ড সাগরের পাশ । 
বণ দ্খি সাগরের লাখিল তরাঘ ॥ 
ভয় পেয়ে সাগর কাপয়ে থর ঘর । 

মাথার ধবল ছত্র টলিল সত্বর ॥ 

বাণ গিয়া এবেশিল শ্রীরামের তুণে । 
সাঁগর পড়িল মলি রাযেত চরণে 

এত ক্রোধ মোরে কেন শুন গদাধর । 

তব পুর্ববংশে এই করিল সাগর ॥ 
তুমি মোরে নষ্ট কর এ নহে বিচার : 
€কোন অপরাধ আমি করিনু তোমার ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন নুপতি সাগর | 
(তিন দিন উপবালী আছি তব তীর ॥ 

মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ । 
লঙ্কায় বাইক তার উদ্দেশ কারণ ॥ 
বানর কটক সব হইবেক পার। 
উপবাস দিয় দেখ। না পাই তোম।র ॥ 
এই হেতু অগ্নিবাঁণ জলেতে ছাড়িনু । 
তুমি না আসাতে আমি বাণ যে মারি ॥ 
আড়ে দশ যোজন দীর্ঘে দশগুণ তার । 

. জল ছাঁড়ি দেহ বানর হউক পার ॥ 
এত শুনি যোৌড় হস্তে বালেন সাগর । 
মোর জল মিশায়েছে পাতাল ভিতর ॥ 
কেমনে হইবে পথ না দেখি উপায় । 
এক যুক্তি আছে রাম কহিব তোমায় ॥ 
'তোমার কটকে আছে নল বীরবর | 
'ন্দের প্রশে জলে তাসয়ে পাখর ॥ 
গাছ পাথর যোড়া লাগে পরশে তাহার । 

জাঙ্গাল বান্ধিয়৷ রাম হয়ে যাও পার ॥ 
(তোমার কারণ আমি হইব বন্ধন । 
পার হয়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ 
আপন! ন! জান তুমি দেব গদাধর। 
্থৃ্তি স্থিতি প্রলয়ের তুমিত ঈশ্বর ॥. 
বিশ্বের আরাধ্য তুমি অগতির গতি | 

শান স্ৃকিতে স্থষ্ি তুমি প্রঙগাপতি ॥ | 
এ সি তি স্থিতি তোখাতে প্রলয় 
.ল মহাকাল বিশ্বকালে কর লয় ॥ 

রাষা়ণ 
শা একী তি ড » নি রাহ এ চি এ ১ 

তুমি চন্দ্র তুমি তু মি সুধ্য তুমি চরাচর | 
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥ 
তুমি নিরাকার সাকার রূপে তুমি |. 
তোমার মহিম। সীম। কি জাদিব আমি ॥ 
না জাশি ভকতি স্তুতি ওন ব্ঘুবর। 
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদ1ধরু। 
তুমি হে অনাছা আগ্য অসাধ্য সাধন । 
কটাক্ষ ত্রহ্মাণ্ড নবধণ্ড বিনাশন ॥ 
আখণগুল চঞ্চল চিন্তিয় শ্রীচরণ। 
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন ॥ . 

ৃ 

মম উপ ও 

 জঙ্মিয়া ভারতভূমে আমি দুরাচার। 
ৃ করেহি পাতকু কত সম্থ্য। নাহি তার ॥ 
বিদায় করহ আমি যাই নিজ স্থান। 
ূ এত বলি পদতলে হইল প্রণাম ॥ 

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচন। 
গ।ইল স্থন্দরাকাণ্ড গীত রামায়ণ ॥ 

আপ রতি 

নল কন্তৃক সাগর বন্ধন । 

সাগর চলিয়া গেল আপনার স্থান | 
নশ বলি ডাক দিল দেব নারায়ণ ॥ 
ধাইয়া আইল নল রাম বিদ্যমান । 
ডূমি লুঠি পদতলে করিল প্রণাম ॥ 
শ্রীরাম বলেন নল কহি যে তোমারে। 

তুমি ছেন বীর আছ কটক ভিতরে ॥ 
| সাগর বাদ্ধিতে তুমি হও বলবান। 
৷ এত ছ্ুঃখ পাই আমি তোমা বিদ্যমান ॥ 
| নল বলে প্রভু রাম নিবেদন করি। 

ক্ষুদ্র বানর আমি জ্ভতি লোকে ডরি ॥ 
বড় বড়'বানর আছে বার অবতার । 
কেমর্নে তাহার আগে করি অঙ্গীকার ॥ 
যখন ছিলাম আমি জনকের ঘরে ।' 
তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে ॥ 
মান সরোবরে ব্রহ্মা ছিপ কৃশী লয়ে । 

পাস শসা পিপাসা বি পপাপপাজস্প্পাাসপাসপা পাশা পাশ শীাস্পীীী 

সেই স্থ।নে বমি সন্ধ্যা করেন আসিয়ে ॥ 
ছিপ কুশী রাখি যান সরোবর তীরে । 
তাহা আমি তুলি লয়ে ।ফেলিলাম শীরে ॥ 



চলায়! কাঞী। হ৩ু 

(নিত্য ছিপ কৃশী ব্রহ্ম করেন স্থজন । নলের উপর হনুমানের ত্বোধ / 
* আমারে দেখিয়। ব্রহ্ম! বলেন বচন ॥. ও শ্রীরাম কর্তৃক সান্বনা। £ 

নিত্য ছিপ কৃশী ফেলাইস্ মোর জলে ৷ : স্)গর বান্ধয়ে নল, হনুমান মাহাবল, 
সন্তৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মা মোর প্রতি ধলে ॥ আমি দেয় শিল! বৃক্ষগণ। 
আমি বর দিব তোরে শুনরে বানর | জাঙ্গালের ছুই ভিতে,হুন্দর পাথর গীঁথে, 
তুই ছু'লে জলে যেন ভাঁসয়ে 'পাথর ॥. আনন্দে নাচয়ে কপিগণ ॥ 
গাছ পাথর যোড়া লাগে তোমার পরশে । | জাঙ্গালের মাঝে মঃঝে,রজত পাথর সাজে, 
তুমি ছু'লে গাঁছ পাথর জলে যেন ভাসে ॥ | . নল করে বিচিন্ত নির্মাণ । 

গ্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তোমার গোচর ॥ | । হেনম্তে গঠে স্থানে স্থান ॥ 

ব্রহ্মার বরেতে আমি বান্ধিব নাগর | গঠিছে আওয়াস ঘর, থাকিবেন রখুষর, 

এক মাসে বাক্ধি দিব শতেক যোজন । মাথায় পর্ববত লয়ে, হনুমান দেয় বয়ে, 
গাছ পাথর আনি যোগ।উক কপিগণ ॥ বামহ।তে ধরে বীর নল। ”" 
সাগর বান্ধিতে নল করে অঙ্গাকার। মহাক্রোধে হনৃমান, পর্বত আনিতে যান» 
হরিষ হইল্ রাজা! স্গ্রীব বানর ॥ ূ বুঝি বেট। কত ধরে রল ॥ 
রামজয় বলিয়া ডাকয়ে কপিগণ । ধায় বীর মনোছুঃখে, চলিল উত্তর মুখে 
সাগর বাঙ্ষিতে বলে হরমিত মন ॥ যথা গিরি সে গন্ধমাদন |. 
শ্রীরামে প্রণাম করি নলবার চলে। দেখি পর্ববতেরচূড়া, লাখি মারি করে গু ড়া, 
সাগর বাদ্ধিতে বীর বৈসে গিয়া জলে ॥ | লেমে লোমে করয়ে বন্ধান ॥ 
অ.ছিল নলের, বন সাগরের তীরে । ৰ ছুই হাতে ছুই গিরি, লইয়। মস্তকোপরি, 
তাহ! ভঙ্গি ফেলে দিল জলের উপরে ॥ অমনি পবনবেগে ধায়। 

: তাহার. উপরে গাছ দিল বিছ্বাইয়। যায় বীর মহাতেজে,এক গিরি খাঞ্ধিলেজে, 
ূ উপরে পাথর সর দিল ঠাপাইন্া ॥ .. শৃগ্ঘের উপরে ঢাল যায় ॥ 

প্রস্থ দশ যোজন সে করয়ে বন্ধন | রবির কিরণ নাই, অন্ধকার পর্ব ঠাই, 
গছ পাথর যোগাইয়া দেয় কপিগণ ॥ চমকিয়া চাহে বীরনল। 
দীর্ঘ এক বোজন বাঞ্চিল এক দিনে'।, | ক্রোধে আইসে হনুমান,নলেরউড়িল প্রাণ, 
উত্তরে আরম্ত করি চলিল দক্ষিণে ॥ উঠিয়া পুলায় মহাবল ॥ ** * 
বমিলেন নলগবীর জাঙ্গল উপরে । শ্রীরামের কষছে গিযা,ভূমি লুটি প্র মিয়া, 
পর্ববত আনিয়া দেয় সকল বানরে ॥ , বন্দি কহেন ঘোড়হাত | 

£মুদুগরের বাড়ি পড়ে মহাশন্দ শুনি» | হনৃমান, আঁনে গিরি, বামহাতে আমি ধরি, 
উচ্ৈ-স্থরে ডাকে বানর রামজয় ধ্বনি | কন্মীর সভাব রঘুনাথ ॥ 
পর্ধবত আনিয়া বোগায় পবননন্দন।..' | ক্রোধ করি মোর তরে,আইসে পবনভরে, " 
নল বীর বমি করে সাগর বন্ধন ॥ পর্বত লইয়। বহুতর। 
ঈগী যোজন, সাগর যে হইল বন্ধন । | কুপিয়াছে+হনূমান, লইবে আমার প্রাণ, 

॥ কৃততিবাঁস গীইলেন গীত রামায়ণ ॥ , |, উদ্ধার 'করহ রঘুবর | | 
নী নলের ক্রন্দন শুনি, দুঃখী হৈল রবুমণি। 
টিবি পথমাষে দাণডাইল গিয়া । 



রর ৩) 

শরির সা পা পে পাস শিপ লে ৪ স্পা শ্ বশ পপ পতি টি লি 

রামের উপর রা বইবারে না-পারিয়া, 
ডলে বীর ভূমিতে নামির! ॥ 

কহিছেন প্রভু রাম» . শুন বীর হনুমান, 
নলে ক্রোধ কর কি কারণ। 

হনুমান কহে বাণী, যোড় কা ছু 
শন রামু কমললোচন ॥ 

করি আমি প্রাণপণ আনিতে পর্ববতগণ। 

বামহাতে নল তাহা ধরে । 

এই হেত্ক্রোধ করি,আনিনু অনেক গিরি, 
চাঁপ। দিব এ নল বানরে, ॥ 

শুনি কহে রাস, ত্যজ বাপু অভিমান, 

বন্মীর স্বভাব এই কাঘ। 

বামহ।ত আগে চলে,ক্রোধ না করিহ শলে, 

তোমার নাহিক ইথে লাঙ্। 

শুন বাছা হনুমান) মৌর কার্যে দেহ মন, 

নল বারে কর্ প্রীতি মনে । 

নলের ধাঁরয়া হাত, কহিছেন রঘুনাথ, 

সঞর্পিয়া দিল হনুমানে ॥ 

কোলাকুলি ছুই জন, হয়ে হরষিত মন, ; 

জাঙ্গীলে উঠিল গিয়া নল । 

কুভিবস কহে রাম, জপিব তোমার নীম, 

এই ভক্তি হউক অচল ॥ 

বানব১দন্ত সচ শ্রীরামের লঙ্কা প্রণেশ। 

যে পর্বত এনেছিল পবননন্দন্। 

'দশ যোজন তাহাতে হে হইল বদ্ধন ॥ 
কুড়ি যোজন বান্ধা গেন্প অপঙ্খ্য ঘাগর |. 

ও[সিয়। দেখিয়। যায় যত নিশাচর ॥ 

কাষ্টবিডাল মব আইল তখাকারে | 

লাক দিয়! পড়ে গিয়া সাগরের নায়ে ॥ 

জঙ্গেতে মাখিয়। বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে। 

কাক যত হিল তাহা মারিল বিড়ালে ॥ 

বাতীফাত করে সদ] বার হনুমান. 
বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া ট[* ॥ 
কান্দিয়।কহিল সব রামের গৌচর। 

মারিয়া পাড়য়ে প্র পবশকুমার ॥. 

ইপগাণি, 

এ৩ 

বখছ্পা 

রাধার | 

1 হনূযানে ডাকি কহেন প্রভু রাম। - 
কাষ্ঠবিড়।লেরে কেন কর অপমান ॥ 
| যেমন সামর্থ ঘার বান্ধুক সাগর । 
| শুনিয়া লঙ্তিত হৈল পবনকুমীর ॥ 
| সদর হৃদয় বড় প্রভু রঘুনাথ | 

৷ কাঠবিড়ালের পৃষ্ঠে বূলাইল হাত ॥ 
 চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল উপর | 
হনুমান বলে শুন সকল বানর । 
কাষ্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছুনা বলিবে | 
সাবধান হয়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে ॥ 
পর্বত আশিয়। দেয় পবননন্দন | 
কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সম্তরি যোজন ॥ 

' লঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া বার হনুমান |. 
৷ প্রাটার ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান খান ॥ 
৷ বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানরু। 
। নবতি যোজন বান্ধে প্রলয় সাগর ॥ 
লাক দিয়! যায় তার বানর ঘোড়া যোঁড়া। 
৷ লঙ্কার ভাঙ্গিয়। আনে দেউলের চূড়া 
 আড়ে ওড়ে থাকিয়া রাক্ষুদ দেয় উকি। 
র মালসাট মারে বানর দেখায় ভাবকি ॥ 
' আনন্দে করয়ে নল সাগর বন্ধন | 
। এক মাসে বাক্ধা গেল শতেক যোজন ॥ 
৷ উত্তরের জাঙ্গীল ঠেকিল দক্ষিণ কুলে । 
৷ রামজয় বলিয়। বানর সব বুলে ॥ 
: জাঙ্গাল বাদ্ধিল-বিশ্বকম্মীর নন্দন । 
। সকপ দেবত! করে পুষ্প বরিষণ ॥ 
' জাঙ্গাল সমাগত করি নল বীর চলে । 
: প্রণাম করিল গিয়। রাম পদতলে 1... 

ভূমি লুটি ঘন ঘন করি প্রণিপাত। 
৷. বোড় হস্ত করি বলে শুন রঘুনাঁথ ॥ 
ূ ৪৭৭ সমাণ্ড করি বাদ্ধিন্ধু সকল | 
রক্ষক রহিল হনুমান মহাবল ॥ 
ৃ এত শুনি সন্তুষ্ট হইল রঘুনাথ । 
৷ নলে আঁশীর্ববাদ করি পৃষ্ঠে দেন হাত. 
ধন নাই নল কিবা করিব প্রসাদ। 
1 এখন লহ রর বাপু মোর আশীর্বাদ ॥- 
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, সীতার উদ্ধার করি যাঁব অযোধ্যায় । 
* অযূল্য রত্বন নানা দিব হে তোমায় ॥ 
নল বলে ত।হে কার্ষ্য নাহি নারায়ণ । 

ব্রহ্মার বাঞ্ছিত দেহ অমূল্য রতন ॥ 
কমল! ধাহার সদা করেন সেবন । 
ধাহা লাগি যোগী হৈল দেব পঞ্চানন ॥ 
মোর শিরে দেহ রাম চরণ €তোম।র | 

ইহ হতে অমূল্য রতন নাহি আর । 
ওনিয়া সন্তক্ট রাম কমললোচন | 
নতলর মাথায় দিল দাঁক্ষণ চরণ ॥ 
এরসাদ লইল নল ভূমি লোটাইরা 
রাঁমজয় বলি সবে বেড়ায় নাচিয় ॥ 

শ্রীরাম বলেন শুন মৈত্র বান্ররাজ । 
জাঙ্গাল দেখিতে চল মাগরের মাঁঝ ॥ 
রামজয় বদি উঠে সুর্যের নন্দন | 
আগে আগে চলিলেন আর।ম লক্মমণ ॥ 

সুঞ্া চলিল আর রাজ। বিভীসণ | 
অঙ্গদ চলিল সঙ্গে যত বারগণণ ॥ 

চিত্র বিচিত্র দেখি জাঙ্গাল বঞ্ধন | 

ধন্য ধন্য নল বিশ্বকম্ম।র নন্দন ॥ 
দেবত। অঙ্গর নাগ দেখ চমতকার । 

হেন বুঝ সাগর পরিণ গলে হার ॥. 
শ্রীরাম বলেন নল শুনহ্ বিশেষ । 
দেউল গঠিরা দেহ পুজিতে মহেশ ॥ 
এত শুনি নল বার হইয়া স্বর |, 
দেউল গঠিল' দেই জাঙ্গাল উপর ॥ 
পর্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন | 

চিত্র বিচিত্র করে রে গঠন ॥ 
শ্বেতবর্গ শিব'গঠি তাহার ভিতর+। 
নল জানাইল গিয়। মের গোর ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন পবনকুমারে |: 
শ্বেতপদ্ম সহজ আনিয়। দেহ মোরে ॥ 
এত শুণি চলে বীর পবননন্দন | . 
কৈলামেতে যথা কুবেরের পন্মবন ॥ 
তাহার মধোতে অ।ছে এক সরোবর । 

_ফুটিয়াছে পুষ্প:দব্ জলের উপর | 

সহ্জ্র পদ্ম তুলি পয় পবনননান । 
আনিয়া*দিলেন বীর যথা নারায়ণ / 
শিবপুঞজজা করিতে বসিলা ভগবান । 
কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈল অধিষ্ঠান ॥ 

ছুই হাত ধরিয়া রামের ভ্রিলোচন। 
ছুই জন হরগ্নিতে প্রেম আলিঙ্গন ॥ 

। শিব বলেন প্রভু তুমি পুজা! কর কার । 
৷ রাশ তি ইউদেৰ হও যে আমার ॥ 

উম বলেন তুমি মোর ইন্ট হও। 
াবণ বাঁধতে তুমি পুষ্প জল লও ॥ 
শিব বলেন আমার সেবক দশানন | 

| সাতা৷ চুর কেন তার. হউক মরণ ॥ 

তোমার বাণেতে হবে সবংশে সংহার। 
বড় গ্রিয় সেবক আছিল লক্ষেশ্বর ॥ 
ন। চিনিল ইষ্উদেব প্রস্ভু রঘধুবর | 
আপন মরণ সেই কৈল সারোদ্ধার ॥ 
আয়ুশেষ হেল ধরি জানকীর চুলে। 

। শাখ দিল সাত! তারে মনের*আকুলে ॥ 

এই হেহ হা.ব তার সবংশে সংহার 

শাম চাল যাহ রাম সাগরের পার ॥. 

এড বলি ছই জনে করিয়া প্রণাম ।. 
কে লমে গেলেন শিব বাঁশ রামনাম ॥ 

| আরাম চগিপা তবে সহিত লবণ 
পশ্চাতে হুগ্রীব রা্। আর ।বভীষণ ॥ 

দট্চি। চাপিয়া চলে মন্ত্রা সাঙ্দুবান।. 

| আগে অদ্গ বাইয়। চাশল হনুষান. | 

ূ চলিল অঙ্গদ ধার তায়ে স্নোগণ । 

এক চাপে ৮লে ঠাট মেঘের গর্জন ॥ 
[ রামজর বলিয়! ছাড়য়ে সিংহনাদ | 

ূ 

ঠা 

ওানয়। রাক্ষনগণ গণিল প্রমাদ ॥ 
রাবণেরে "কহে গিন্না বত নিশাচর ৮ 
আইলা শ্রীর'ম পার হইর! সাগর ॥ 
শুণিয়। রাবণ রাজা চারদিকে চায় ।, 

ুখলোচন্েরে দেখি আজ্ঞ দিল তায় ॥ 
শ্রারাম আইসে লঙ্কা বানর লইয়। ৷ 
বান্রগুলা ভম্ম করি দেহ উড়াইয়! ॥ 
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রাক্ষসের মায়া দে রাপ ভাল জানে । | ভয়েতে ছাঁড়িল তারা জীবনের আশ 1. 
বিভীম্ ছুই চরে চিনে সেইকণে কহিতে লাগিল কিছু গদ গদ ভাম॥ 
ঘরের সেবক বলি না করিল আস্থা । কটক চশ্চিতে মোরে পাঠায় রাবাণ | 
বানর হাতা ইয়া কেল পঞ্চম অবস্থা ॥ * | কে জানে এমন দায় ঘটিবে এখানে ॥ 
আপনারে প্রতায়িত জানাবার তরে। লুকাইয়! প'সয়া হইলাম বিদিত | 
রথ হৈতে নামিয়া সে ছুই চুরে ধরে ॥ বি করহ:প্রস্ভু যে হয় উচিত ॥ 
বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়। | শুনিয়! চরের কথ! রামের হান । 
দূরে খাকি হ্বগ্রীব ত। দেখিল চাহির। ॥ ভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস ॥ 
শলগছ উপাড়িয়। আনে আচপ্িতে 1 '  বিভীষণ ধরিলেক কাটিবার মনে | 
মহাকোপে যায় বার র।ক্ষুসর ভিতে ॥ | বারণ করেন রাম তারে সেইক্ষণে ॥. 
এডিলেক শালগাছ মেঘের সমান । ক্ষান্ত হও চর হত্য। নহে রাজবন্ম। 
র/ক্ষসের বাণে গাছ [ছ হৈল খান খান ॥ ও সেবক মরিলে সিদ্ধ হবে কোন কর্ম ॥ 
জার গাছ আনে তার দণ ক্রোশ গোড়।। । গোপনে আইলে চর ভ্রম সব স্থানে । 
গাছের বাঙিতে রথ করিলেক গুঁড়া ॥ ছুই চারি কথা এই বলিহ্ রাবণে ॥ 
পড়িন সারথি ঘোড়া নাহিক দোসর । ] হরিয়! আনিল। সীতা মম অগোঁচরে। 
গদা হাতে দুইজন যুঝে ঘোরতর ॥ ূ সেই হেতু সেতুবন্ধ হইল সাঁগরে | 

বাণের উপরে করে বাণ বরিঘণ। | কুন্তিবাম পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ 
গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন & | লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥" 
গদার বাড়িতে সবে করে ঢুরমার | | খ্রিভুবন মে জিনিয়া, স্থন্দরী সব আনিয়া, 
স্ুীব বলেন গর্বব কপিস্ কি গদার ॥ ূ নানা অলঙ্কার দিয়। সাজে । 

মার দেখি গদা বুক পেতে দিন্ু তোরে । | তা সধার প্রাণনাঁথ, ডরে নাহি বহে বাট, 
তোর থ! সহিয়া তোরে দেই ঘমবরে ॥ , অনাথ হইয়! তাঁরা ভজে ॥ 
ছুই হাত ভুঁলিয়। পাতিয়। দিল বুক । ৰ পীতার দে শ্পানলেঃআমার এ কোপানলে 
মর দেখি গদা। সবে দেখুক কৌতুক ॥ রাবণের নাহিক নিস্তার | 
পাতিয় দিলেন. বুক স্থঞ্ীব ভূপতি | ূ বিশবকর্মমর নিশ্মাণ, :এ কনক লঙ্কা খান, 
'গদ) মারে, শুক আর সারণ ছুর্মত ॥ পুড়িয়! হইল ছার খার ॥ "৯ 
বজলম বুক তার বভ্ডেতে নিশ্ম।ণ্। (র |জ। হয়ে চর মারে, অপযশ এ সংসারে, 

ূ তাহাতে লাগিয়। গুদ! হৈল"খান খান ॥ কহ গির। তোর লক্ষেশ্বরে । 
গর। মারি দুই জন হইল ফাকর। দেখুক' সে দশঙ্বদ্ধ, সাগরেতে সেতুবন্ধ, 
দুই চর বান্ধি নিল রামের গোচর & ' লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে ॥ . 
বাময়। আছেন রাম গুগের মার । কপিগণ যে প্রচণ্ড, মেঘ করে খণ্ড খণ্ড» 
ডানিদিকে মিত্র তাঁর নুগ্রীব বানর্ ॥ মার্তগু ধরিতে পারে বলে। 
বষদিকে উপাবিষ্ট অনুজ লক্ষ্মণ | সাগর ন! সহে টান, রণে নাহি পরিত্রাণ” 
যোড়হ।তে বসিমাছে ঘত মর্জীাগণ ॥ হনুমান বধিবে সকলে ॥ রঃ 
হেনকালে ছুই চন্ব ধাইয়া আগুসরে।.  |'এলে সৈন্য চচ্চিারে,যাবেকেন অগোচরে, 
প্রণাম করিল ধদে রাজ ব্যবহারে ॥ বলে। ভারে' কথা দুই চারি'।..... 



লঙ্বাকাণ্ড। 

তাঁর দশ 'মুণ্ড,। বিভীষণে ছত্রদণ্ড, ; উভে পরিমাণ দেখি পর্ধত সমান । কাট্টি 
সি বিরচিল সরস্থতীবরে ॥ 

সর্ধব পাপ বিনাশন, সারগ্রন্থ রামায়ণ, 
মুক্তি'পায় শ্রবণ ষে কবে। 

শুক ও'সারণের কটক চ্টিয়াশ্শমন। , 

শূন্য ঘরে সীতা! হরে আঁনিল* আমার | 
ভয়ে পলাইয় গেল.সাগরের পাঁর ॥ 
সেইত সাগর আমি হইলাম পার । 
জিজ্ঞান র/বণ রাজা! কি বলিবে আর ॥ 
শুনিয়াছ খর দূষণের যে প্রকার | 
গ্রাভাঁতে হইবে সেই প্রকার-€তামার ॥ 
যে সে প্রকারে আঁজি পোঁহাউক রতি । 
এক জনা না! রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥ 

দিয়া রাজপ্রসাদ পাঠান রম চর। 
রাঁবণেরে :ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর ॥ 
দাডাইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাশ। 
উর্ধমুখে বার্তী কহে ঘনগুউদ্ধশ্বাস ॥ 
তোমার আজ্জায় গেন্বু কটক ভিতরে । 
যাঁবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥ 
বিভীষণ ধরি:নিল কাটিবার মনে । 
প্রাণদান করিলেন রাম'নিজ গুণে ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিভীষণ:কপিরাজে । 
দেখিলাম চাঁরি জনে আনন্দে বিরাজে ॥ 
রামের যেমন ধনু শর ভুল্য তারি। *, 
আছুক অন্যের কাজ একা রামে নারি 

ভূবন সহাঁয়ে যদি অক্টলোকপাল। 
তবু জিনিবারে নারে বিক্রমে বিশাল 
গতেক:যোজন সেতু হুইল সাগরে ।, 

॥বান্ধিল যোক্জিন শত বৃক্ষ ও পাথরে ॥ 

উত্তর কুলের: সেতু ঠেকিল দক্ষিণে ।, 
পার হৈল রাম সৈন্য:যুঝিবার মনে ॥ 
পালে পালে কপিগণ পর্বত আঁকার । 
দেখিয়া! ভরাই যেন মহাঘিন্ধকার ॥ 
কেছ বা! পিক্গলবর্ণ কেহ বা শ্যামল। 
রভ্তবর্ণ কেহ.কেহ বরণ উল্্ল | 
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রণে প্রবেশিতে চাহ কিন্তু কীপে শি 
এক চাঁপ করি সেনা যাঁয় পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে। 
ও নাই পাই যত চাহি এক দৃষ্টে ॥ 
গণিয়। বলিতে পারি বরিষার ধারা। 
দৃষ্টে সংখ্য। হয় যদি আকাশের তারা ॥ 
নির্ণয় করিতে পারি সাগরের "পানী । 
তথাপি বানরসৈ্য নিশ্চয় না জানি ॥ 
কৃপ্িবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী । 
লঙ্ক(কাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি ॥ 

০ বটি 

শুক দারণ কর্তুক শ্রীরামের প্রশংস। ও 
কটকের কথা-কহন। * 

হুইল শুকের বাক্য যদি অনসাঁন। 
সাঁরণ বলিছে দশানন বিদ্যমান ॥ 
আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রতায়। 
প্রাচীন্রে উঠিয়া দেখ হয় কি ন! ইয় ॥ 
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময় । 
চর সহ উষ্িল রাবণ ছুরাঁশয় ॥ 
চতুর্দিক জল স্থল ব্যাপিত বানর । 
দেখিয়। রাবণ রাজা সনভয় অন্তর ॥ 
সহত্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর |. 
তথাপি ন! ফুরাইবে কটক'বিস্তর ॥ 
বানর চিনিতে চাহে রাজ। দশানন। 
তুলিয় দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ ॥" 
বানর সহজ কোটি যাহার সংহতি । 
এঁ দ্রেখ নীলবর্ণ শীল সেনাপতি ॥ 

নীল দেনাপতি থে হেলায় য্দি নড়ে 
দ্বাদশ প্রহর পথ সৈন্যে আড়ে যোড়ে ॥ 
বানর সন্তরি কোটি যার পাছু লাগে।* 
স্বত্রীব ভূগতি দেখ শ্রীরামের আগে ॥. 
বিশ কোটি কপি সহ ওই যে গরবাক্ষ। 
ভ্রিশ/কোটি বাঁনরেতে দেখহ ধুত্রাক্ষি ॥ 

সম্পাঁতি বানর দেখ গোরবর্ণ ধরে । 
রণে গেলে বিপক্ষ পলা যাব উরে 

পনির 
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হিঙ্গুলী পর্বতের হিষ্কুল যেন অঙ্গ । 

হ কোটি কপি সঙ্গে গরভঙ্গ | 
মলয় পর্বতের বানর বণে গেরি। 
সহিত সন্তরি কোটি দেখহ কেশরী ॥ ' 
শরভের বানর সহত্র কোটি সহ। 
রবেতে পশিলে তারে নাহি পারে কেহ ॥ 
সম্পাতি বানর এ হেলায় যদি নড়ে। 
শরীর যোজন দশ তার আড়ে যোড়ে ॥ 
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি । :. 
সহ্ক্র কোটিতে এ কুমুদ সেনাপতি ॥ . 
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী। 

যাহার চলনেতে গগণে উড়ে ধুলী ॥ 
দেখ ধূ্অ ধূআক্ষ রাজার দুই শ্ঠালা | 
বানর কর্টক মধ্যে যেন মেঘমালা ॥ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ স্থষেণনন্দন | 
আশী কোটি বীর ছুই ভায়ের ভিড়ন ॥ 
ভল্লুক কটক দেখ মন্ত্রী জান্ুবান । 
আশী কোঁটি বানরেতে দেখ হনুমান ॥ 
দেখ গয় গবাঁক্ষ যে সাক্ষাৎ শমন | 
পথ্াশৎ কোটি ছুই ভায়ের ভিড়ন ॥ 
বৈগ্ঘরাজ মূষেণ এ রাজার শ্বশুর । 
তিনকোটি বৃন্দ বীর যাহার প্রচুর ॥ 
দেখহ সুগ্জীব রাজ বানরাধিপতি | 
ত্রিভূবন নাহি আটে যাহার সংহতি ॥ 
বালির বিক্রম তুমি জান ভাল মত | . 
তারি (ভাই লুপ্রীব লঙ্কাতে উপগত ॥ 
নল বীর দেখ বিশ্বকম্মীর নন্দন । 

যে বান্ধিল পারাবার শতেক যোজন ॥ 

গাছ পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু । 
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে এই মাত্র হেতু ॥ 

, যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার । 
, কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার ॥ 
র'মের বানর সংখ্যা কি কব কাহিনী । 
শত কোঁটি বানরেতে এক রৃন্দ গণি 
শত কোটি বৃন্দে এক মহার্ন্দ হয়। 
শত কোটি মহা'রৃন্দে অর্ধ দ নিশ্চয় ॥ 
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শত কোটিযেহাবদে এক খর্ব পিথা॥ ॥ 
শত কোটি খর্ষেব এক মহাখর্ক হয়। 
শত কেটি মহাখবে শঙ্ব থে নিশ্চয় ॥ 
শত কোটি শঙ্খে এক মহাশখ্খ জানি। 
শত.কোটিঃমহা শঙ্ে: এক পল্ম গণি ॥ 
শত কোটি মহাপদ্ধে মহাপম্মদল | 
শত কোটি মহাপদ্মদলেতে সাগর ॥ 
শত কোটি:সাগরে মহাসাগর জাম । 
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিগী ॥ 
শতটুকোটি অঙ্গৌহিণীতে এক অপার । 
অপারের(অধিক গণন। নাহি আর ॥ 
হোঁথ। বিভীষণ বলে শ্রীরাম গোচর | 
হের রাজা দশাঁননে প্রাচীর উপর ॥ 
ঝাট বাণ মারি তুমি কাটহ সত্বর। 
ঘুচুক মনের হঃখ যুড়াক অন্তর ॥ 

ধনুব্বাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান । 
তাহা দোখ সত্বরে গলায় দশানন ॥ 
শুক সারণ বলে ছাড় জীবনের আশ । 
কটকের চাপ দেখি লাগেত তরাস ॥ 

জববনের বাঁসন। যদ্কপি থাকে মনে । 
সীত] দেহ রামেরে রাবণ এইক্ষণে ॥ 
দীত] দিয়!:রামেরে;ন! কর যদি প্রীত। 
শ্রীরামের হাতে রাজা মরিব। নিশ্চিত ॥ 
গরুড় পাইলে সর্প গিলে যতক্ষণে। 
অব্যাহতি নাহি তব শ্ীরামের বাণে ॥ 
শক আর সারণ কহিল এইরূপ | . . 
কোপে ছুষ্ট চরে ভত্সে দশানন ভুপ ॥ 
কৃতিবাস পণ্ডিত ভাবিয়া 'নারায়ণে | 
লঙ্কাকাণ্ড গীত গাইলেন রামারীণে ॥ :. 

শুক সারণের প্রতি সাবণের কোপ । 

কোপে কহে লব্বেশ্বর, মৃত্যুর নাহিক' উর, 
শক্রর প্রশংসা বারে বারে । :%4 

৷ কিছার মিছার নর, ভয়ে কীপে চার, 
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কি. বলিলি হীন বুদ্ধি' চর, 

কপি দেখ লক্ষ লক্ষ,র।ক্ষন জাতির ভক্ষ্য, 
তারে ভয় কর কি কারণে । 

শ্রীরাম লক্ষণ দ্রোহে,বুলে সমতুল্য নহে, 
ইঙ্জিতে-বধিব এফ বাণে | 

কুপিলেকুমারভাগে,কে আসিযুঝিবেআগে, 
“ভয় কর মানুষ বানরে। 

কৃত্তিবাম রচে গীত, দশানন ক্রোঁধান্িত, 
বার বারে ভৎসে ছুই চরে ॥ 

কটক চর্চিজে শারদ, লের গমন ।' 

পরসৈন্থয চর্চিতে পাঠাইলাম তোরে? 
পরের কড়াই করিস্ আমার গোঁচরে ॥ 
যাহার প্রসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে । 
মারিতে আইসে বৈরী তার গুণ বন্দে ॥ | 
পূর্বের্ব উপকার ফে করিলি স্থানে, স্থানে । 
আজি কোপে" এড়াইলি নেই সে করণে ॥ 
দূর বেটা চর আর না কর বাখান । 
আপনার:দোঁষে পাছে হারাইনস্ প্রাণ ॥. 
এত যদি দশনন বলিলেন রোষে। 

প্রাণ লইয়। পলায় সারণ শুরু ভ্রাসে ॥ 
যোড়হাত করি বলে বীর মহোদর । 
যে ন! জানে কিছুই পাঠাও হেন চর | 
কহিতে ন৷ জানে কথা সভা বিগ্ভমানে । 
হেন চর আপনি পাঠাও কি কারণে ॥ 
রাবণ ভাকিয়া আনে শার্দঘ,ল রাক্ষসে'। 

পঞ্চজন সক্ষে সে আইল তার পাশে+। 
পঞ্চজন মধ্যে তার শার্দূল প্রধান। 
দশানন দিল তার হাতে গুয়া পাগ ॥. 
কোনখানে ফলামসৈম্য পৌোহায় রজনী । 
কোন বাঁটে কপিগণ করিল উঠানি ॥ 
চরের গ্রসাদে রাজ। সর্ধ্ বার্তা জানে। 

চরের প্রসাদে রাজা, পৃরচত্্র জিনে ॥ 

দি সি আমার ডরেঃকি ভয় বানর নরে, 
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লক্ষণ জুত্রীর রামে জান ভালমতে ॥ 
পরচত্র জানিয়া যে আইসহ ত্বরিতের্ 
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে ॥ 
গতমান্র ঠেকিলেক, বিভীষণ ভুঁতে ॥ 
ব্রিভীষণ বলে কোথা গেল রে বানর ॥. 
হেথা আসিয়াছে দেখ রাবশের চর) 
সেই বাঁক্যে বানর চরের চুল, ধরে”, 
চারিদিকে বেড়িয়া তাহারে কীল মারে ॥ 
ঘন্নের'সেবক বমি না করিল খুন.। 

রানর হাতাইয়। দিল কষ্ট পুনঃ পুনঃ ॥. 
আপন প্রত্যয় রামে জানাবার তরে ॥. 

পঞ্চচর লইয়া গেল রামের গৌঁচরেশা 
দাগাঁইতে নারে চর নাহি নাড়ে পাঁশ |. 
উদ্ধামুখে বার্তা! কহে ঘন সউদ্ধীস ॥ 
চঙ্ছিতে তোমার সৈন্য পাঠায় রাবণে। 
বিভীষণ ধরে প্রভু কাঁটিবার মনে ॥: 
শ্রীরাম বলেন আমি চর নাহি মারি ॥. 
রাবঞ্ছে বলিহ (মারু কথা ছুই চষ্টরি ॥. 
সব্বদ1 পাঠাও চর কেন প্রয়োজনে ।. 
তোমায় আমায় দেখা.হইবেক.রণে ॥৮. 
আপনি দেখিব! এই কটক হুর্বার '॥. 
ূ কিমতে রাবণ তুমি পাইব। নিশর ॥ 
মারিব রাবণ তোরে করি খণ্ড খণ্ড |" 
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদ্গড'॥ 
আমার বিক্রম ঘুচিবেক ত্রিভুবনে 1 

। রাবণে মারিয়া রাজ! ক'র বিভীবণে॥ , 
প্রসাদ পাইয়! চর বিদায় হইল । 
ূ লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল.॥ 
 দাগডাইতে নারে চর পড্েআশ পাশ; 
 উদ্ধনৃখে বার্তী কহে ঘন বহে শ্বাস ॥ 
তোমার আজ্জায় গেনু সৈন্য চর্চিবায়ে ৮: 
যাব মাত্ত বিভীষণ চিনিল আমারে ॥ 
রক্তে, রাঙ্গী। হয়ে গেনু রামের, গৌঁচরে ॥. 

প্রাণদান দিলেন আমারে ॥ ! 

কহিল'সাঁরণ শুক সৈন্য যতোধিক ॥ 

' দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক &. 
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কি কব রামের রূপ অতি সে জুঠায় । 
মন দেখিলে মানুষ নহে রাম ॥ 

প্রকাণ্ড পুরুষ রাম স্থদূশ শরীর। 
'আজানুলন্বিত বাছ নাভি সুগভীর ॥ 

সুদীর্ঘ নাসিক। তীর শ্রীখণ্ড কপাল। 
ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশাল ॥ 
দুর্ববাদলশ্যাম তক্মু অতি মনোহর । 
কন্দর্প জিনিয়! রূপ দেখিতে হ্থন্দর ॥ 
আকার প্রকার তার হেরি হয় জ্ঞান। : 

ক্রিভূবনে বীর নাই রামের সমান ॥ 
ধর্মেতে ধান্মিক রাম গুণের সদন । 
বিপক্ষ নাশিতে রাম প্রলয় ভ্বলন ॥ 
না মারেন রাম তারে যাঁর নত বাণী। 
যে বড়াই করে তার উপরে উঠানি ॥ 
আছুক অন্থের কাঁধ দেবে যারে নারে । 
রাক্ষন হাজার দশ একা রাম মারে ॥ 

পান্র মিত্র বুঝাঁয় না লয় তব চিতে। 
বিধির নির্্বন্ধ বুঝি টহল বিপরীতে ॥ 
পাঁচালী প্রবন্ধে গীত কুত্তিবাস গায় । 
সীত। লাগি রাবণ মরিল হায় হায় ॥ 

স্পা 

শ্রীরামের মাহাম্ম্য বর্ণন। ৃ 

শমন দমন রাবণরাজা রাবণ দমণ রাম | 
শমন ভবন ন] হয় গমন যে লয়রামের নম 
রাম নাম জপ ভাই অন্য কন্ম পিছে । 
সর্ব্ব ধর্পু ক্ধা রামনাম বিনা মিছে ॥ 
সৃত্যুকীলে যদি নর রাম কলি ডাকে । 
বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে ॥ 
ভ্রীরামের মহিমাঁর কি দিব তুলন! । 
তাহার প্রমাণ দেই গৌতমললনা |॥ 

. পাধীজন মুক্ত হয় বাল্মীকির 'গুণে। 
, অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে. ॥ 

রামনাষস্পইতে না কর ভাই হ্লো'। 
ভবসিম্কু তরিবারে রামনাম.ভেলা ॥ | 
অনাধেন্,নাথ রাম প্রকাশিতে লীলা । 
বনের ধনশিক্ন বন্দী জলে ভাসে শিলা ॥ 

পপ পরী কউ পা পরস্পর পরস্পর, তা এরা তি 

রামজন্ম পূর্বে ষাটি সহতঅর.ব্ঞু্র | 
অনাগত পুরাগ রিল মুনিবর | 
রামনাঁম স্মরণে যমের দায় তরি । . 
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ তরি ॥ 
চালে ধাহার দয় বড় সকরুণ | 

পাষাণে নিশান আছে আীরামের গণ ॥ 
শ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলা । 
পাষাণ মনুষ্য হয় প্লৌকা হয় সোণা ॥ 
রামনাম লইতে ভাই ন। করিহ হেল! | 
সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেল। ॥ 

শ্রীরাম স্মরণে যেব। মহারণ্যে যায়। 
ধনুর্ববাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়াম়্ ॥ 
রাঁমনীম বল ভাঁই এই বার বার। 
ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর ॥ 
করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে । 
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥ 

এমন রামের গুণ কি দিব তুলনা । 
পাদস্পর্শে শিলা নর নৌকা হয় সোণা ॥ 
পার কর র।মচন্দ্র পার কর মোরে। 

দীন দেখি নৌকা রাম লৈয়! গেলে দুরে ॥ 
যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে। 

৷ কড়ি বিনা পাঁর করে তারে বলি নায়ে ॥ 
ধ্যান পুজ। তন্ত্র মন্ত্র যাঁর নাহি জ্ঞান । 
তাঁরে যদি কর পার তবে জানি রাম ॥ 
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে । 
তুর্মি কি তরাবে তারে তরে নিজ গুণে ॥ 
মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে। 
কর ব! না কর পার কুলে আছি বসে ॥ 
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে । 

কড়ি না'পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥ 
৷ কারে ভাঙ্গ কারে গড় এই তব কাজ । 
কারো মুখে ছত্রদণ্ড কারো মুণ্ডে বাজ ॥ 
এক শত পুত্র কারো অক্ষয় করে দাও । 
এক পুঁজ দিয়া কারে তাও হয়ে লও ॥ 
আপনি মে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়। 
সর্প হৈয়া দংশ তুমি ওঝা হয়ে বাঁড় ॥ 
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| বলয় কক্কণ দিল মাণিক রতন । সকলি তৌমার লীলা সব তুমি পার"! 
হাকিম হুয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার 
অধম দেখিয়া! যদি দয়! না করিবে ।' 
পতিত পাবন নাম কি গুণে ধরিবে ॥ 
সাধুজনে তরাইতে সর্ব দেব পারে। 
অপাঁধু তরীন যিনি ঠাকুর বলি ভীরে ॥. 
অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিল দৈবদোষে | 
ঘুক্তিপদ পাইল তব চরণ পরশে ॥ 
পাঁর কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি। 
তরিবারে ছু'টী পদ করেছ তরণী ॥ 
যদি মোরে ছাড়ি প্রভূ আমি না ছাড়িব। 
বাজননূপুর হয়ে চরণে বাজিৰ ॥ 
রামনদী বহিয় যায় দেখহ নয়নে । 
উহাঁয় গ্রিয়া স্নান কর কুলে বসি কেনে । 
হেদেরে পামর লোক পার হবে যদি। 
মন ভরি পান কর বয়ে যায় নদী ॥ 
সৃত্যুকাঁলে একবার রাম বলি ডাকে । 
সেই স্বর্গে যায় যম দাগ্ডাইয়া দেখে ॥ 
এমন রাষের গুণ কি বর্ণিতে পারি । 
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি ॥ 

মায়ামুণ্ড দর্শন | 

শার্দিল বলিছে রাজ। কর অবধান | 
রামের বিক্রম কথা শুন বিদ্যমান ॥ 
খর আর দূষণ ব্রিশিরা তিন জন ।, 
চতুর্দশ সহজ্র রাক্ষসের মিলন ॥ * 
একে একে সংহারিল! একা রঘুনাঁথ । 
কেমনে দাড়াবে রণে তাহার সাক্ষাৎ ॥ 
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি । 

* বুঝিয়। করহ কার্য লঙ্কা অধিকারী ॥ 
ওক আর সারণ কহিল তব হিত। 
অপমান করিলে তাদের যধোচিত ॥ 
অপেনি স্থবুদ্ধি রাজা বিচারে পণ্ডিত। 
বুঝিয়।'করহ কর্ম যে হয় উচিত ॥ 
শার্দ,লের কথাতে রাবণরাজা হাঁসে। 
রাজার প্রসাদ দেয়'যত্ত মনে আসে ॥ 

খত 

পঞ্চ শবা বাদ্য দিল রাজার বাঁজন / 
বিচিত্র নিম্মীণ দিল হারও কেয়ুর। 

নান! রত্ব মণি দিল চরণে নূপুর ॥ 
ম্রের বচন যেই হুইল অবসান । 
অন্তরে হইল চিন্ত। উড়িল পরাণ ॥ 
দশানন পাত্র মিত্রে দিলেন চেলানি। 
বিহ্যৎজিহব নিশাচরে ডাকিল তখনি ॥ 
কোরে বলি বিদ্্যুৎজিহ্ব মায়ার সাগর । 

 তুমিত অলজ্ঘ্য পাত্র লঙ্কার ভিতর ॥ 

মৈথিলীকে আনিলাম বড় সুখ আশে । 
অগ্ভাপি ন। হয় স্ৃখ হইবে কি শেষে ॥ 
এত দিনে সীতা না! হইল অনুগতা । 
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরধিতা ॥ 
পাত্রকার্যয কর মোর কুলাও আরতি । 
রামের ধনুক মুণ্ড করহ সম্প্রতি ॥ 
ধনু মুণ্ড দেখি সীতা পাইবেক ব্রাস। 
স্বামী দেবরের তরে হউক ন্রোশ ॥ 
এত যদি বি্যুৎজিহ্ব রাজ আজ্ঞা পায় । 
রামের ধনুক মুণ্ড গঠিবারে যায় ॥ * 
বমিল বিছ্যগজিহ্ব করিয়! ধেয়ান | 

গুরুর চরণ বন্দি যোড়ে ব্রহ্গজ্ঞান ॥ 

বসিল বিছ্যুৎজিহ্ব ধ্যান নাহি টুটে। 
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে ধনুক মুণ্ড উঠে ॥ 

শবিচিত্র নিশ্দীণ সেই ধনুকের গ৭। 
কুণডল নিম্মিত রত্ব শোভয় শ্রব্ণ॥ , 
মুক্তা জিনিয়। তার দশনের জ্যোতি । 
রা অবিকল ওষ্ঠাধর দ্যুতি ॥ 
চাপা নাগেশ্বর দিয়! বীধিলেক চূড়া । 
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জট। বেড় ॥ 
শ্ীরামের "্মুণ্ড সে করিলেক নিশ্মাঞ্। 
যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান | 
রামেরু সমান ধনু করিয়! নির্্দীণ। 

ণর আগে নিয়। করিল ফেগান ॥ 
শীরামের মুখ দেখে দুশানন হাসে । 
রাজার প্রসাদ দেয় মনে আমে ॥ 
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বিছ্বাৎজিহব নিশাচরে থুইলেক দ্বারে । 
প্রবোষধুল আপনি অশোকবনাস্তরে ॥ 
মিথ্যা সত্য করি পাতে কথার পাতন । 
যে প্রকারে সীতার প্রতীত হয় মন ॥ 

মোর বাক্য নাহি শুন বাঁড়াও জগ্তাল। , 
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এত কাল ॥ 
হেন মনে করি তোরে কাটি এই দণ্ডে। 
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে ॥ 
মনে মনে তাব ঘে রামের কত গুণ ।, 
আজিকার রণ কথা মন দিয় শুন ॥ 
বহিল পাথর গাছ যত কপিগণ। 
হইলেক তাহারা নিদ্রায় অচেতন ॥ 
নিদ্রায় বানরগণ গড়াগাড় যায়। র 
মুণ্ডে যুণ্ডে েকাঠেকি মুচ্ছিতের প্রায় ॥ | 
এই সব বার্তা আমি শুনি চরমুখে | 
রাত্রিযোগে গেলমি যে কেহ নাহি দেখে ॥ 

বানর উপরে আগে করি হানাহানি | 
বাণেতে কাটিয়! করিলাম ছুইখানি ॥; 
বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান । 

খড়গারাতে মুণ্ড কাটি করি দুইখান ॥ 
পড়িল তোমার রাঁম লক্ষাণ কাতির। 
দেশে গেল লইর। সে সকল বানর ॥ 
বানরের মব্যে এক স্প্রীন প্রধান । 
প্রহারে জর্জর অতি আছে মার প্রাণ ॥ ! 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল কাপ এক যৌঁড়ী। ' 
বখশ'টল।ম ভ্ভুই পা তাহার। ধ্োহে খোঁড়া ॥ 
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বানরের মব্যে যার করিদ বাগান । 

হাত পা কাটিলম পড়িল হনুমান ॥ 
এইমত করিলাম বানরের দণ্ড। 
এই দেখ জানকী রামের কাটা মুণ্ড ॥ 
কোথা €গল বিভ্যুৎ্গিহ্ব নাম নিশ্বাচর | 
জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর ॥ 
দেখিয়া রামের মুখ জানকী দুঃখিতা। 
বিল।প করেন বহু ধরণী পতিতা! ॥ | 
কুক্ষণে পোহাল গ্রন্থ তে কার বাতি। 
ভাগিনী হারাইলাফিতে | হেন পতি ॥ 

ধাখায়ণ।? 

আপদ পড়িলে প্রস্ভু সহোদর ছাড়ো 

লক্ষণ বানর সৈগ্য লয়ে দেশে নড়ে 
৷ বিদেশে আসিফ! প্রস্থ হারালে জীবন ॥ 
লক্ষমণ দেশেতে গেল এড়িয়া মরণ ॥ 

সহোদর ছাড়িয়া দেবর দেশে গেলি! 

রাক্ষমের হাতেতে প্রডুরে দিয়া ডালি ॥ 
শুনিয়া কৌশল্যা দেবী তোমার মরণ। 

ডু তব শোৌকেতে ত্যজিবেন জীবন ॥ 
জনকের গৃহে ছিলাম অভাগিনী সীতা; । 
জনমছুঃখিনী আমি নাহি মাতা পিতা ॥' 
তোমার চরণ সেবে আইলাম বনে । 
আমারে ত্যজিয়ে কোথা গেলে হে এক্ষণে 

অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন | 
একবার দেখ। দেহ কমললোচিন ॥ 
রজ্যনাশ বনবাস জ্ট্রী'নিলেক আনে । 
কোন বিধি বিড়দিল রাম হেন জনে ॥ 
সর্বলোকে বলে খোরে অবিধব। সীতা । 
আমারে বিধব। কৈলা কেমন দেবতা ॥ 
অকারণে আছরে রাবণ মোর আশে। 

গলায় কাটারি দিয়! যাব প্রভূ পাশে ॥ 
বে খাগায় প্রভূরে করিলি ছুই খান। 

৷ দেই খড়েশ কাট নোরে ঘাউক পরাণ ॥ 
 কৃত্তিবাম পণিতের কবিত্ব বাখান | 

লক্কাক|ণ্ডে মায়ামুণ্ড করিলেন গান ॥ 
সহ, (৮. পস০স্পনিি 

“মায়ামুণ্ড দর্শনে সীতার বিলাপ। 

এমনি বাণের শিক্ষা! মুনিগণেকৈলে রক» 
তাঁড়কা মরিলে এক বাণে। 

হুবহু রাক্ষন মারি, মুন ধন্ মক্ষ। কর, 

গেলা প্রভু জনক ভবনে ॥ 
শিবের ধনুক ভাঙ্গে লোকেচমৎকারলা গে, 

করোছলে এ পাণিগ্রহ্ণ। 
পরশুরামে জিনি পরে,গেলা প্রভু অব্য 

ধ্যারে, জয় জয় নকল ভূবন ॥ 
আম রর অভাগ্যবর্তী,হারাঁপামহেন পতি» 

[ন্দে পীতা মায়ামূণ্ড লৈয়! |, 
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দৈব ঘটল! কারণে, এলে প্রদ্ভু তপোবনে, | দশানন-গয়া শীত্র বৈসে সিংহাসনে । 
(কোথা গেলা আমারে ত্যজিয়া॥ | তাহারে বেড়িয়া বেসে পা্রমিত্রগ 

পরে নিল রাজ্যখণ্ডবিধিমোরে কৈল দণ্ড, | কান্দেন অশোকবনে শ্রীরামপ্রেয়সী | 
ভাগ্যেআমার দৈবের লিখন ৷ হের্কালে আইল সে সরম! রাক্ষলী ॥ - 

দারুণ কৈকেয়ী তাতে,বাদসাঁধে বিধিমতে, | সীতা বলিলেন এ সরম। বহিনী । 
আঁমি'হারাইলাম রামধন ॥ তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়নছি প্রাণী ॥ 

ত্যজিয় রাঁজ্যেরআশ,করিলে হে বনবাস, | বিষপানে মরি কিন্বা অনলে প্রবেশি। 
পঞ্চবটী এলেমশতিন জন। এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি ॥ 

সুর্পণখার নাঁক কাঁণ,কেটে কৈলে অপমান ন» যাহ, দেখি রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা । 
- রাক্ষন বিপক্ষ তেকীরণ ॥ ৰ সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা । 

* জানাইয়। স্বরূপে আমারে কর রন্দ। ॥ 
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা । 
সীতাবাঁক্যে সরমা! হইল এক পাথি। + 

করিলে বিষম রণ, মারিল 

চৌদ্দ হাঁজার নিশাচর ভিনি। 
মারিচ রাক্ষসে মারি, পাঠা ইলা ঘমপুরী, 

হেন প্রভূ লোটায় ধরণী ॥ রাবণ নিকটে গেল চতুর্দেক দেখি ॥ 
বালিবানরেরে ম!রি, স্ুত্ীবেরে মৈত্রকরি, ! রাবণ বলিছে মন্ত্রীগণ কহ সার । 

সাগর শুধষিলে এক বাণে। কেমনে রামের সৈম্া করিব সংহাঁর। 
করিল। বিষম ব্রণ, বধি কত শত জন, : মন্ত্রী বলে মীতা। দিলে হবে অপমান । 

কার বাণে হারাইলা প্রাণে ॥. স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া রামের লহ গ্রাণ ॥ 
শ্মরিতে সে সবকথা,অন্তরে লাগিছে ব্যথা, ; হেনকালে রাবণের মাত। অতি বুড়ী। 

সহনে | যায় এই ছুঃখ। রাবণের কাছে গেল করি তাড়াতাড়ি ॥ 
ধন জন রাজ্যপদ, কিছু নহে চির পদ, ; আশে পাশে চাছে বুড়ী রাবণের পানে । 

আর না দেখিব,টাঁদমুখ ॥ ., | রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্দ্রীগণে ॥ 
অনলে প্রবেশ করি, কলেবর পরিহ্রি, ; সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ । 

আমার জীবনে নাহি কাম। ক।হতে লাগিল বুড়ী হয়ে আগুয়ান ॥ 
কত্তিবামের এই বাণী, শন শুন ঠাকুরাণী, ; *দেবতা গন্ধবর্ব নহে সীতাঁত মানুষা । 

পাইবে স্াপন প্রভু রাম ॥ .- 1 কত বড় দেখিয়াছ তাহারে রূপূমী ॥, * 
রাক্ষন হইয়। €কন মনুষ্যেতে সাধ। 
এখনি যে দেখিতেছি পড়িবে প্রম[দ ॥ 
চতুর্দশ সহস্র রাঁক্ষদ বার বাণে। 
ত্রিশির।-দূমণ আর-খর পড়ে রণে ॥ নিকষ! কর্তৃক রাবণের প্রত উপদেশ্টু। 

কাতত্ন হইয়া সীতা করেন রোদন । ঘে রাম রৃতান্তদণ্ড তুল্য দণ্ডধারী।* : 

বিমুখ হইয়া হাসে রাজা দশানন ॥ কি বুঝিয়া। আন তুমি সে রামের নারী ॥. 
করিতে ঠারের মন্দ অবশ্য প্রমাদ । আমার বচন শুন পুক্র লঙ্কেশ্বর | 

রামজয়'বলিয়! পড়িল সিংহনাদ । সীতাদেবী দেহ গিয়। রামের গ্লৌচর 

বানরের দিংহনাদে কীপে লঙ্কাপুরী। " | সীতা দিয়া রামের সহিত কর প্রীতি। 

মুণ্ড লৈয়া পলায় ল্ব্ার অধিকারী । নতুবা তোমার নাহি দেঁখি অব্যাহতি ॥ 



২৪৮ রমা়গ। ] 
চে শষ্য সি তা পতি সস 

এত যর্দি বলে বুড়ী ম। মনের সন্তাপে। 
শুনিষ্্ বুড়ীর কথা রাজ! মনে কোপে ॥ 
মায়ের গৌরব রাখি তেকাঁরণে সই | 
অন্য জন হইলে অহার প্রাণ লই ॥ 
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লন্কেশ্বর 
নড়ী ভর করি*বুড়ী উঠে দিল রড় ॥ 
বুড়ী যদি পলাঁইল পায়ে অপমান! 
রাবণেরে বুঝায় তখন মাল্যবান ॥ 
এত দিনে নাতি তব বিক্রম বাখানি.| 
বুঝিয়া আপন বল ফরহ আপনি ॥ 
যত যত রাজ! হৈল চন্দ সুর্য্কূলে | 
কোন রাজ! ভাসাইল পাষাণ সলিলে ॥. 
সাগর হইল পার হইয়। মানব। 
হেন রামে ঘ্লাটাইল! একি অসম্ভব ॥ 
এত দিন শুনেছিত রামের বিক্রম | 
সুজনের বন্ধু রাঁম ছুর্জজনের যম ॥ 
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ । 
মাল্যবান রূহিল হুইয়া ভীত মন | . 
রাবণ রাক্ষদখণে ডাক দিয়া আনে । 

দিকে দিকে রাখিল সে লঙ্কীর রক্ষণে ॥ 
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল.দরশানন | 
এক লক্ষ রাক্ষন সে ছ্বারেতে ভিড়ন ॥ 
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিত যে প্রধান । 
রাক্ষম অর্কদ কোটি পর্ববত প্রমাণ ॥ 
পুর্ববদ্ধারে রাখিল' প্রহ্স্ত সেনাপতি ৷ 
'তিন কোট রাক্ষদ যে তাহার সংহতি ॥ 
অক্ষৌহিণী সত্তরি সহিত সে রাবণ! 
সতর্ক সশঙ্ক সদা সবে পুরজন ॥ 
সরম1 জানিয় ইহা চলিল সত্থর | 
সকল কহিল গিয়! সীতার গোচর ॥ : 
রাবণ.কহিল মিথ্য! না করে সংগ্রাম । 
সর্বথ! কুশলে তব আছেন শ্রীরাম ॥ 
তোমা দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে | 
কত মত*বৃঝাইল রামে ভজিবারে ॥ | 
মাতার বচন দুষ্ট ন! শুনিল কাঁণে। 
সেই মতে তাড়াইল বুড়। মাল্যবানে ॥ 

আনো পলাশ সস্প্স্শ পৃ হি 
বিনা যুদ্ধে নীতা তব নাছিক উদ্ধার ॥ 
বনু কষ্ট গেল সীতা! অল্প মাত্র আছে। 
দেখিবা রামের মুখ ত্ুখ হবে পিছে ॥ 

ক্রনন সম্বর সীতা! ত্যজ অভিমান । 
দিন ছুই চারি বাদে যাইও প্রতুর স্থান ॥ 
সরমার বাক্যে সীতা সম্বরি ক্রন্দন । 
চিন্তেন ্রীরাম পাঁদপ্ন্ম অনুক্ষণ ॥ 
গ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস । 
লঙ্কাঁকাণ্ডে মায়ামুণ্ড গায় কৃতিবাঁস ॥ . 

চনত 

বানর কর্তৃক লঙ্কার বার রক্ষা । 

করণের নির্ণক। 

স্থমেরুর চূড়া যেন আকাশেতে লাগে। 
সেইমত উচ্চ গিরি শোভ। পায় আগে ॥ 
গড়ের বাহির গিরি তিরিশ যৌজন । 
তাহাঁতে উঠিলে হয় লঙ্কা দরশন ॥ 
পর্ধতে চড়েন রাম সহঃসেনাগণ | 
সঙ্গেতে স্থুতীব রাজা আর বিভীষণ ॥ 
পর্ধধত উপরে রাম্ করেন দেয়ান। 
দেখেন সে লঙ্ক। বিশ্বকম্মীর নিন্নাণ ॥ 
স্বর্ণ রৌপ্য ঘর সব দেখিতে রূপদ। 
চালের উপরে শৌভে কনক কলস ॥ 

“| ধ্বজা আর পতাক! উড়িছে চতুর্দিক | 
রাজগৃহ পাত্রগৃহ শোভিত অধিক ॥ 
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান। 
পৃথিবীমণ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান ॥ 
এ পুরীর রাজ। কেন হয়েছে রাবণ। 
তবে শোভে যদি রাজ! হয় বিভীষণ ॥ 
রঘুবংশে যদি আম রামনাম ধরি। 
বিভীষণে করিব লঙ্কাঁর অধিকারী ॥ 
বিভীষণ মিতাঁকে লঙ্কাঁয় ভালি সাজ | - 
বভীষণে রাজা করি লোকে যেন পুজে ॥ 
আনন্দিত বিভীষণ রামের আশ্বাদে। 
গিরি হতে উলেন সবলে রাত্রিশেষে ॥ 
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: যেখানে থাকেন রাম লক্ষমূণ স্ুষ্থাই-| 
সাবধান হয়ে ভুমি থাকিবে তথাই ॥ 

চ৪, 
লি পা নক লা ্  সাবপাপস্্া রা স্পা 

পর্বত উপরে রাম বাঁ কত রাতি ॥ 
নামিলৈন সন্বর সহিত সেনাপতি £ 

'পোহাইতে আছে অহ হখন রজনী, ।- 
হেনকালে লঙ্কা বেভিলেন রখুসণি ট 
পাইঈয়! পুত্ীৰ ভ্রীরামের অনুমতি 
চারি ঘারে ক্াখিল বানর জ্লেনাপতি ॥ 
নীল সেনাপতি বলি ঘন ঘন ডাকে । 
একেরে ডাকিতে সবে ধায় ঝাকে ঝাঁকে। 
গ্ুঞীব বলেন নীল তুমি সেনাপতি 
শঙ্কায় সুঝিতে তব প্রথম আরতি ॥ 
বাছিয়। বান্র লহ ঘণেতে পধান । 
'ভাঁলমতে রাখ গিয়। পূর্ববার খান | 
নীলবীর পুর্ববৰে যায় হরযিত। 
ডাক দিয়া “আঙগদেরে আনিল স্বরিত ॥ 

সুগজীব ঘলেন হে অঙ্গদ যুবরাঞ্জ । 
€তোমার অর্থীন সর্বব বানর সমাজ ॥ 
বাছিয়া কটক তুমি লহ সারাৎ্সার ॥ 

ডালমন্ক্ রাখ গিয়া দক্ষিণের দার । 

চলে অঙ্গদের ঠাঁউ মবে বাছের বাছ। 

এক হাঁতে পর্বত দ্বিতীয় হাতে গাছ ॥ 
ধূল। উড়াইয়া তাঁরা করে অন্ধকার । 
মার মার শব্দে ধায় দক্ষিণের ছার ॥ 
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল, হয়ে হরধিত | 
ভাক দিয়! হনুমানে আনিল ধরিত ॥ 
হৃগ্রীব বলেন গুন বীর হমুমান । 
লরু। হতে রাখি আমি তোমার সম্মান ॥ 
শিশুকালে লাফ দিলে ধর্নিতে ভাক্ষপন। 

সাহস, কারয়। বাছ! ডিক্গালে সাগর ॥ 
আরামে পশিলে তুমি বি- মে প্রধান ! 

পশ্চিমের দ্বার রক্ষ। কর সাবধান ॥' 

ধায় হনুমানের কটক মহাবল। 
কিলকি বশব্দেতে ব্যাপিল্, মন্ডল । 
পুলা উড়াইয় বায় করি অঙ্গকার। 
পার মার কৃতি, থেলপশ্চিদেক ছার ॥. | 

র 

ূ 
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ৰ 
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১ 
উত্তরে কাছারে পপ 

কাসাহগ 

| পুর্বে নীলরধীর দিয়া না হয়. প্রত্যয় 
ডাকিয়া! কুমুদ্ রীরে আনিল. হায় ॥ 
হতীব বলেন. হে কুছ (সোপ... 

ৃ সহজ বানর আছে তোসার যংহতি ॥ 
সে সব বানর লয়ে পুর্বা্থীরে চল । 
নীলের কটকে শিয়া হও াফুরূল ॥ 
ৰ তৌম সত্বে, যদ্চপি নীলের" সন ভাগে। 
তার ভালমন্দ যে তোমা য় লাগে ॥ 

স্ুত্রীবের আদেশ ল্জিবে কৌন জন। 
| নীলের কাছেতে করে কু গন ॥ 
[ দদিিণে অঙ্গদে দিয়া প্রীত যায় ও 
ডাক দিয়া মাহেন্দেরে তথাষ্ক: 'লোঁঠায় 
মহেক্র দেবেত্দ শুন সষেণ্নন্দন | 

আশী কোটি কোপি ছুই ভারে ভিড়ন্ ॥ 
সে সকল লইয়। দক্ষিণ ছায়ে চল । 
অঙ্গদ কটকে গিয়! হও অনুবল নু 

তোমা বিছ্যামানে যদি. দেই টুল ভাগে ? 
ভদ্রোজদ্র তাহার তোমার্ প্রতি লাগে ॥ 
সপ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে-ফোঁদি জন । 
অঙ্গ পশ্ফাতে গেল মহেতের থানা & 

পশ্চিমে হনূকে দিয়া না হয় প্রাক্ীত। 
ডাক দিয়! স্থষেণেরে আনিল ত্বরিত ॥ 
স্বীব বলেন শুন ুষেণ জুহৎ । 

। তিন কোটি বৃন্দ কপি তোমার সহিত 
সে সব লইয়। যাহ পা স্চিনের দার | 
বায়ুতনয়ের কর সাহা ধা, এবার 
আপনি থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে! 
অপযশ তোমারি সে লোকে. ধন্দে রটে ॥ 
হত্রীবের আদেশে সুয়েণ অহারীর $. 

| হপুর পশ্চাতে গিয়া হইলের স্থির ৷, 

আপনি স্বত্ব রঙে বাম সহিত ॥ 
সাগরের কুলেতে। ঠে-হানরের ঘর ।. 

('জাঙ্গাল বহি পাছে বিলায় বাদর 4.০ 
1 বু কো [টি সেনাপতি পাত নি রয়ে 
| রহিল সুর্ীব রাজা উত্তর চাপিয়ে 8... 



লঙ্কাকাও | 
সক শিট পরত চা ৮ কাট কর পসরা লস পি্দপিকনকারটিপীস্ত্বণ 

উষধ আনিতে বহে বীর হনুষার্ন। 
মন্ত্র হা কে মন্ত্রী জাখুবান ॥ 

রন চিল কৃপ্তিবাস & 
১ 

চাবি গা 

ঞ ঙ্ সি, 

পেরগাপিক গমন ও হবরপার্ধ নী 

হু কোলান। 

সািষ্কেখক্ডেক বীর বাডিছে বাজনা । 
অন্তবীক্ষে গ্ধাধ়ণণের হয থানা ॥ 
খাইল গস্গর্ন ক্ষ কিন্নর চারণ । 
আসিলেন বিধাতা মরালে আরোহণ ॥ 
এবাবভ আবোছণে আইল" পুরন্দর | 
একর বাহাস আইলা জলের ঈহ্বর ॥ 

ই বাহনে ঈ্ইলেন পশুপতি । 
কেশবী বাাননিতৈ আইলেন পার্বতী ॥& 
বাদলেন দেবগন শবে সাবি স।বি | 

গঞধেধতে শী গাধ নাচে বিগ।ধনী ॥. 
পাট দিয়! পর্ধেতী বসেন এক দিকে । 
কো করি মধদেরে কহেন দন্দুথে ॥ 
তুমিত ভাঙড় দুলা বেড়াও শ্মশানেন 

উদেস্টুরগ তোম! লক্কার রাবাণে ॥ 
ধনেতুপ্রাশে গাধার অধিণাবী | 
কেমশে আহ স্থির বুখিতে ন! পারি ॥ 
আপনায় খাখ। কটি আপনার করে 

। ছুঃখ নাহি হয়, ঠকন সেবকের তরে ॥ 
আর কো দের উবে তব ছায়! । 
রাবণ সেখ তব নাহি কিছু দ্যা ॥ 
এত খদি টলিদেন রাখে ভগবতী 
' পাব্বতীয় বচনে কুণিল গশুপতি ॥ 
বাখাজাতি ভোমার ভিলেক নাহি শঙ্কা 
আপনি বাহ্ দগয়া বসু লহ? 

তিপন্তা করিল দশ হাজার বংসর? , 
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর ॥ 
এখন, মরশপখ চিশ্তিত বীখপ । 
ৃ তিজবনে হেন বক্স কদর কোথ জন 

স্বযং বিষুঃ জা্মালেন দখরথ ঘনে। 
আপনি দিলেন পৃষ্ঠ অলজ্য সাগরে ॥ 
ূ ঘারে রাম রাবণেব্ জীবন সংশষ | 
: বল দেখি বাবণের কিনে বন্ষা হয ॥ 
। মানুষ হই! বাম বিষুও অধিষ্ঠান । 
রর রামের হাততদকেন পাবে পরিত্রাণ & 

শিখ্যা অন্কযোগ মোরে না কর পার্ধতা ॥ 
বাধণে রাখিতে শাহি আমার শকতি 1. 
বিধাতার নির্ববন্ধ যে নারি ঘুচাহিতে | 

। আপশি যে আছ আমি আপনার মতে & 
শঙ্কব শন্ববী ছুই জনেতে কোন্দল । 

বিমুখ হইফা হাসে দেবতা সকল ॥ 
ধূর্দটিব কোপ দেখি হাসে দেবগখ। 
আজিৎ্কালি রাবণের হইবে মরণ ॥ 
রাবণ ম।প্রিবে সর্ব দেবতার হাস । 
দেব দেবী কোন্দল রচিল রুত্তিবাগ ৪ 

স্পা ৮৮ স্্পস্পি 

চি 

| 

: 
| আলাপ বাশার 

পর্দিন উত্য সৈশ্যেঙ সমাবেশ 
 পুরস্পব কেহ কাবে নাহিকরে দ্বেন॥ 
ঈবাষ বলেন ৬৩ জাশ বিভীষণ | 

কি কাবণ নাহি দণ কে দশাশন*+ " 
বিভীমণ রূলে প্রড় কর অবগতি ॥ 
উত্ভষ সৈনেব শব্দে সু লঙ্কাপতি? 

। তেই বিপক্ষেৰে প্রতি নাহি দেখ হানা ॥ 

ৰ নিশ্চঘ জানিতে দূত পাঠাও এক জন] ॥ 

বিডীম্ণ »হ' রাম যুক্ত কমি সার 1১ 
| নী ডাকিয়! কহেন সমাচার ॥ . 

বাছা, হনুমান পধননন্্ন | 
রর জানিয়। এপ কি করে গ্রাবণ ॥ 
৮1 মধ্যে উঠিয়া বলিছে জান্ুবান | 

| একবার গিষা ছিল বীর্ ত্নৃর্গান ? 
& 

শা ০৯০ পপর কপ 



চর 

যেই যঘাইবেক হনু লঙ্কার দিত । 
হনমাতন দেখিয়। কুপিবে লঙ্ষে্ঘর'॥ 
মনেতে করিধে এই আসে বাবেবার | 
উহা! বিন? রামসৈম্যে বীর নাহি আর ॥ 
দক্দিণ ছারেতে আছে অঙ্গদের খাঁন! | 

তাহারে আঁনিতে দূত ঘাউক্ এক জনা ॥ 
হমুমান হইতে অঙ্গদ ধীর বড়। 
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড় ॥ 
নামের আজ্ঞায় চলে সুষেণ সাহ্বর | 
শাখা নোত্াইয়া কহে অগ্নদ গে,চর ॥ 
বলি শুন ভোম রে অঙ্গদ যুবরাজ । 
শামের জাজ্ঞায় চল বানর সমাজে ॥ 
অঙ্গদ রূলেন আমি যাব কি একাকী । 
কিবা থানা"্ধহ যাধ তুমি বল দেখি ॥ 
থাঁন। ভাঙ্গিবারে নাহি কোন প্রয়োজন । 

'এক। শিয়া কর তুমি রাম সম্ভাষণ ॥ 
ধতবাক্যে চলিল অঙ্গদ যুব গ। 
গাসিয়া মিলিল বার র।মের সমাজ ॥ 
রামেরে জ্রপাম করি কছে করপুটে। 
আজ্ঞা কর মহারাজ এসেছি শিকটে ॥ 
তীয়াম বলেন শুন হেন্জজদ বলা । 
রাবণ রাজীরে কিছু দিয়া এল গালি ॥ 
'অঙ্গদ বলেন প্রড়ু মুক্ত নাহি হয় । 
বালিপুজ আমি.যে আমাতে কি প্রত্যয় ॥ 
এরম বলেন সতা হেতু বালি বধি। 
তোমাতে গ্রত্যয খম আচ্ছ ৩দবধি ॥ 

অঙ্গদ বলেন গ্রদু এব! কোন কথা । 
নখে ছি আনিব,তাহার দশ গাথা ॥ 
ধাঁলিত বিকল তদি শান ভালে ভালল। 
বি ছ১ত জানিনা! মস সগ্ঞাষেক্স কালে £ 

৭1”ব রাক্ষস ঘধ্যে করিল উঠানি। 
'কাবণেরে পালি দিয় আপিব এখনি ॥ 

হাতার বলেন বাছ। প্রাণের দোসর |. 
বিক্ামে বিশাল তুমি প্রাণের, সো! ॥ 

 খ্তকাল লাপিলাম যে হাতীর ভোগে । | 
দেশও শাহর বল আীবাসের লাগ. 

খু 

পি গা ররর হার 

সা প্ শপ | সপ | আজস্পী শপ 

স্পা 

সপস্। পাপা শপ পপ পি শসা পা 

1 লঙ্কাপুরী থেল বার হরিত গযন। 

| 

৷ হস্ডা পৃষ্ঠে 

পপ 

] 

ূ 
জপ 

0 ই 

 লঙ্ব। মধ্যে গিপ। তুমি বুঝা সমাধি । 
আনিয়া শরণ ল্উক দামের চনে ॥ 
নতুবা সধংশে তারে শীরাহ লঙ্দণ। 
থণ্ড খণ্ড করিবেন রাগে ফোন জগ ॥& 
অঙ্গন_করিল যাত্রা হচ্গে হউন | 
হেশকালে উঠিয়া বলিছে বিভীষণ ॥ 
ঝহিও আমার বাক্য ভাই শন্েখরে। 
নিজ দুরাচার কশ্ম ঘেন মু করে ॥ 
সশ। মধ্যে বলিল।ম হিত ধে বচন । 
তেকারণে হইলাম লাখির ভাঁজন ॥ : 
ণুঢ় ব্ভীনণ নাছি বুঝে কেনি কাজ । 
এন শঙ্কু লষে ভিনি হউক মহারাজ ॥ 
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে ভর্পণ | 
কহিও এ সন কথ বালির নঙ্গন ॥ 
বাব বার বন্দিয়া জে রামের চরণ। 

বাবণে ভঙ্দিতে যায় বলিল নন্দন ॥ 

সুগ্রীব পাজারে বন্দে বাপের মোর । 
আর 'ঘত ধম্দিলেক প্রধান বানদ্ধ ॥ 

করিছে মঙ্গলধ্বনি সর্ব কপিখণ ? 
আনন্দে দেখেন চেয়ে রশি লক্ষ্মণ ॥ 
বায জন্তরীক্ষেতে অঙ্গৰ ভাকাবুক। 1 

রাধুভারে উড়ে ঘেক জুলস্ত উলবা ॥ 

পাত্র মিএ লয়ে যথা বসেছে রাবণ ॥ 
দেবাভ্তক নরান্তক অতিকাক্গ কবীর । 
সহোদর অহোলাস দুর্জয় ম্্রীর ॥ 

গুণাম জানায় অকম্পন । 
হশ পুতি আরোহিয়া দে ধু্জেলোচন ॥ 
রথ সাজাইল দিয়া মণি সুজা হীরা | 
আসিয় প্রণাম করে কুমার গ্রিশিরা ॥ 
আইল্ নিষট্ ষট্ যেন য্রদুন 1 "" 
অজয় বিজয় জাদি যুদ্ধে খজহুত ॥ 
কুম্তকর্ণ তুত কুস্ত নিকুদ্ধ চুজন,। 
আর ব্জদস্ক মাথা নেভিক তখন 8 - 
আইল খরের পুজ সন্থরে শভায় | 
তপন স্বপন আর খ্বী় মহাকাঘ। 



লক্ষাকিক? ২৫৩ 

যার ভদ্বে জিডুবন. হয়ত হাল্লিত। 
পিডারে প্রণাম কে বীর ইজজিত ॥... 
আইল লাস্ট সৈদ্য'বীর:নাঁন। রর্ণ। 
দবে মার না আইল বীর কুসাকর্ম ॥ 

টা আপনার ২ মনে। 

্া রা ছে আমা মারিবারে। 
শিশু রাম শি কণি ন1 জানে আমায়। 
ঠেই সে আমীর ধনে যুঝিবারে চায় ॥ 
বাটা ভরি গুয়! দিব আড়নে আড়ন। 
নেই জন শাপ্িবেক ভ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
এতেক বলি যদি বীর লঙ্কাপতি | 
বীরদাপ-করি উঠে সব সেনাপতি ॥ 
শর বাশর প্রীসেছে তারে ভয় কিসে । 
আপন। আপনি নিধি 2হেতে প্রবেশে ॥ 
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে 
হেন ভক্ষযা মিলি আনেক পৃুগ্যফলে ॥ 
আজি যদি-কুক্তকর্ণ উঠেন জাগিয়।। 
খাইধেন লক্ষ লক্ষ বানর বদিয়া ॥ 
ইন্্রঞিত'আছে এর মশীধনুদ্থর | 
তার লাগে শত শত মর্সিব বানর ॥ 
আগে গরিয়। বাঘরের গলে দিব হ।ম। 
পাড়ের রক্ত খাব কাখড়ে খাব মাস ॥ 
মনুষ্য ছ্টার। শীংস বড়ই স্ম্বাদ।, 
মবাফার খুচাথ মাংসের অবসাদ ॥ 
জাঠি ও ঝকড়া শেল মুষল যু্গর | 
হাঁতে পন্ধি-দুর্ধ করে বত নিশাচর ॥ 
রাজার সম্খুগগে রুহে যত সেনাপতি । 
আনব. থাকিতে তব কিসের ছুণতি ॥ 
পীতা লক্ষে চিড় কর আনন্দিত মূনে। 
ফঁমরা বাকি নিব প্রীয়াম লক্ষণে ॥ 
ভ্রিতুধন সহায় করি যদি রম আনে | 
সীতা! দিতে নারিকে আষরা বিশ্বমাঁনে ॥ . 

বি শন পি পপ পা কল সপ পিসিতে 

| সেই বেটা প্রধান সবার কটকের সার 1. 
সে থাফিতে মহারাজ রক্ষা দাহি আর ॥ 
লঙ্কাদগ্ধ করে গেল বাবে এসে পড়ে। 
সেই ভয় করে পুনঃ আসে কি বাছড়ে ॥ 
সেই আমি দেখে গেল অশোক্ধনে লীত। 
সেই করালে রামের মনে স্গ্রীবের মিতা 
সেই কুলালে বিভীবণে নানা কথা কয়ে, 
সেই নাগর বেঁধে দিল গাছ পাথর বয়ে ॥ 
যত দেখ মহারাজ সব চক্র তারি। 
দে থাকিতে রাখিতে নারিবে রামের নারী 
রাবণ বলে যা বলিলে মোর মনে তাইমিলে 
জন্মে যে ছুঃখ.না পাই ঘরপোড়! তা দিলে 
ধরত মোরপুত পাঁণ কোন কলিকে আর |. 
রাখ লন্মমণ থাকুক আগে ঘরপোড়াকে মার 
এই যুক্তি রাবণ রাজা করিতেছিল বসে। 
এমতকালে অঙ্গদ বীর উত্তরিল এসে ॥ 
প্রকাণ্ড শরীয় ভার মন্দ মন্দ গতি । 
পূর্ববঠচল্ল হৈতে যেন এল দিনশপতি ॥ 
আকাশে দ্েউটি যেন ছুই চক্ষু সবলে, 
মুণ্তক ঠেকিছে বীরের গখণমণ্ডলে ॥, 
রাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যার! । 
মঙ্গদের আন দেখে ভগ দি্দ তারা ॥ 
বড় বড় বার ছিল রাজার রক্ষক । 
তক্ষক দেখিয়া যেন পলায়ে মুযক ॥ 

 ছয়ারে দুয়াপী ছিল উঠে দিল রড়। 
ল[থির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিন গড় 

| যেখানে, রাবণ রাজা বসেছে দেওয়ানে। 

লম্ফ দিয়া বীর গিয়! বৈসে মধ্যখানে ॥ 
বসেছে রাবণ রাজ! উচ্চ সিংহাসনে । 
তাহা দেখি অঙ্গদের বড় ছুঃথ মনে ॥ 

শসা পপ শ্প শপ” পপ পা 

কিনে ৭, এস পপ সপ স্পা শাপলা পাপা আপ সপ পপ পপ পা পপ শা পপ 

৯ শা পপি পপি ০ পাপ 

সস 

& 

৷ কুগুলি ঘরিয়! লেজ বলিল সভাতে 
পুরন্দর বার যেন দিল এয়াবতে ॥ . 
সমেরু পর্বত যেন অঙ্গদের দেহ1 
রাক্ষসের! বলে বাপ এট! এলে! কেছ। 

বানরগণে ভয় করনা সেগুল! বনের পশু | বড় বড় বদ ছিল রাবশের কাছে! 
হর্তেকে মেয়ে দিব খরপোড়া না সাক || অঙ্গদের অঙ্গ দেখে চুপ করিয়ে গাছে ॥ 



৪ রাসারণ 

শত শত রাবণ হয়ে বদিল সাতে ॥. | মোর বাপ তোর কোন ঘার্পকে 
যে দিকে অঙগদ চাহে নে দিকে পাবণ। | £ বেঁধেছিল পেজে ॥ 

দশ মুড কুড় বাহু'বিংশৃতি লোচন ॥ ' | একে২ কহিলাম জোর কল খাপের বখাঁ 
সবাই রাঁধণ ছেদ নাই এক জনে। ইহ] সবারে কাঁধ নাই স্রাযোগী 
অঙ্গদ বলে কথা কব কোন রাবণের গ্রে ॥ বাট কোথা ॥ 
সবে মাত্র ইন্জরন্দিত ছিল আপন সাজে।  দূর্পণখা রাষ্তী যারে করছ দীক্ষ। । 
পুত্র হথে পিতার মু্তি ধরিবে কোন লাজে | দণুককাননে যে মাগিযা ভিক্ষা ॥ 
নিকুত্তিল! যজ্ঞ কবে রাবণেব হেটা । | শছ্ছের কুগুল কর্ণে বঞ্ত বস্ত্র প্জে। 
কপালে দেখিণ তাঁব যজ্ঞশেন ফৌটা ॥ | ডন্ষুব বাজাষে ভিক্ষ। করে ঘর ঘরে | 
অঙ্গন বলে বুঝিল।ম এই বেটা মেঘনাদ | ! সন্্যাপীব বেশ ধরে মুখে শাখে ছাই । 
আকার ঈঙ্গিতে তাবে কহেন স্বাদ 1 ; এ সবাবে কমি নাই তোর গেই 
অগণ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা। ৷ বাসটি চাই ॥ 
এই যত ধ্সছে সবাই কি তোব পিতা ॥ | সহিতে না পারে রারণ অঙ্গনের কথা | 
তাঁবি জনকে এত তেজ গুক লঘু না মানস্| লজ্জ্র। পাষে রাবণ ভয়ে হেট করিল মাখা! 

তোর বাপের এত তেঙ্গ ইঞ্জ বেদে আনিস ভ্াাখিত হইফ। রাবণ করিল মায়া ভঙ্গ । 
ধন্যা নারী মন্দোদরা ধন ০ভাব মাকে । 1 দুইজনে লেগে খেল বাক্যের তরঙ্গ ॥ 
এক খুবতী এত পাতি ভাব ৫কমনে বাথে ॥ র।বণ বলে গুন ওবে বানরা ভারে বলি? 
কোন বাপ তোরদিথিলঘ কৈল তিন লোকে কোথা হুতে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি ॥ 
কৌন বাঁপ ভোব কোথ! গিবছিল কে তোরে পাঠায়ে দিল মরার তরে । 

পরিচয দে মৌকে ॥ . বনেব বানব কে” ফ্।স্*সের খয়ে 1 

কোন বাঁপ তোর চেড়ির অন খাইল ূ কিনাম কাহার €ষটা কোন গে ধসিস্। 
পাভালে। ভষ কি মারব পাই সত্য কক্স কহিস্ ॥ 

কোন বাপ ভোর বাধ! ছিল অর্জুনের ওঞ্গদ বদল তোব ভষেতে থরথরাতে কাঁপি 
অশ্বশীলে ॥ ; এখন এমন ধন্য কথা মরুয়েকবউা পাগী ॥ 

কোনবাপু-তোরযসক্তিনিতে শিখাছিলদক্ষিণ। তুই কে।ন ঠাকুরের বেটা তে ভষ কি। 
কোন বাঁপ তোর মাদ্ধ(তার বাণে দাতে । । আমি কে জানিস নাই শো পরিচয় দি 

কৈল হণ ॥ ] বালি আর শ্র্রীব ছুই বীর অবতীয় | 
কোন বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গিতে যাহা জিশিতে কিকিদ্ধ্যায় গিয়াছিলি 

গিষাছিল মিথিল! | ২“ একধারি ॥ 
কোন"বাপ তৌর কৈলাসখিবি ছুলিত্রে | পড়ে কি না পড়ে মনে পু পদক দিন! 

গিযাছিলা। 1 | হাত বুলায়ে দেখ গন্গে আছে লেজের চিন 
কোন মাপ ভোর বধূর ননে হই দেই বালির হত আছি সতীরের চর | 

আসক । | অঙ্গ? নাষ ধরি আমি পাশের কির ॥ 
তোর রে বাপের ভমী হরে নিল রাম কে জাদিস নাই আনিলি সীতী হরে। 

দধদৈক। ॥ র এখন দেখি লঙ্কা পু্ী, বাণ্িস্ কেন করে ॥ 
১ 

সা করা পর কও তা দসিধাণ বন এ পর ই চিল ১ লাম পপ পাপী 

অঙ্গনে দেখে রাবণ ছলে মাঁষা পাতে । | কোন বাপ তোরজব্দ হৈলধামনগ্র্যেরতেজে 

| 
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এই তোর লঙ্কাঁপুরী রাম বেড়িল এষে ) | অঙ্গ বলিছে রাবণ গামরা তাই চাই! 
.বের'না ব্াব্গ, কেন কোণে রইলি বসে ॥ | কচ্কচিতে কাধ কি মোরা দেশে চলে যাই 
তরুণ নয় বরণ নয় পামের সাধে বাদ । | রামকে গিয়। বলি ইহ! না করিলে নয় । 
ংশে কেহ না খাকিবে না করিস্ সাধ ॥ ; সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয় ॥ 

বারণ বলে ঝিরি গলা লঙ্কাপুরে এসে । | যা! বললে তা কাবতে মুস্কিল কি আছে 
বুঝিব! রামের উরে প্নৈতে নারি দেশে ॥ ূ ধেখাঁনে পর্বত ছিল খোঁধ ভার কাছে ॥ 
এই কি স্েবেছে গুহক চগ্ডালের মিতা! | বিভীষণকে বেঁধে এনে দিব তোর কাছে। 
বনের ঝানঈঈছয় করে উদ্ধারিবে সীতা ॥; বুঝে পড়ে শাস্তি কর মনে যত আছে ॥ 
রামের ঘোর্াকা। যত সব দেখতে পাই। | নিম্মাইয়া দিব লঙ্কণ যত গেছে পোড়া। 
নৈলে কেদে নি থেকে দুর করে সুপণখার পাক কাণ কিসে যাবে যোড়া ॥ 

দেয় ভাই ॥ ! অক্ষমকুমারে রে মেরেছে রামের চরে । 
নরী দলে বাইর সে বনে কেন প্রবেশে । র তার স্ত্রী বিধবা হইয়। আছে তোর ঘরে ॥ 
শ[ইকে থেরে বীজ্য লয়ে রয়না কেনদেশে যে ভোর দারুণ পণ এমন করে কে। * 
রাম য| পরে করুক্ এসে তোর মনে | কবে বলবি কামার বধুর স্বামী এনে দে। 

মোর কি। | এক জনকে 'এনে দিলে তার মনে না লবে 
দপণখার টি কাটে বথা গামি জী । | মশের মত ন। হইলে তাহাঁও ফিরে দিবে ॥ 

ঞনছি রামের সীত। বলগে তার অরে। ূ ঘরপো।ড়াকে এনে দিতে বল্লি বটে হয়। 

করুক এসে দ্বাম তপস্বী প্রাণে যত পারে । সেই বিন তারে দূর করেছেন খুড়ীমহাশয় 
কমের পর্বত যদি যক্ষিকাধ নাড়ে। ৷ অঙ্গদের কথ শুনে রাবণ রাজা হাষে। 
সভী যে যী যদি নিজ পতি ছাড়ে ॥ 1 ঘরপোড়াকে দুর করিল ভার কোন দোষে 
গকড়ের ধন যদি হরে লয় কাকে। অঙ্গদ বলে হনু যখন আসিতেছিল হেথা । 
খলের শ্রীরে পাপ যছ্যাপ না থাকে 1; বলেছিলেন খুড়া তারে গোটাচারেক কথ! 
খগ্যোত উদয়ে যদি চন্দ্র হয় পাত। [যাও লঙ্কীয় হনুমান পধনকুমার 
রাবণ জীতে সীতা নিতে নারিবে রঘুবাথ ॥ পালন করিযা কথ! আমিহ আমার ॥ 
বল খ্রিয় বালক! রে তোর রখুনাথে।  : কুস্তকর্ণের মাখাটা আনিবে নখে ছিড়ে 
সেতুবন্ধ কেটি দিউক আপনার হাঁতে ॥ ; সাগরের জণে লঙ্কা ফেলিবে উপাড়ে ॥ 

যেখানে পুত ছিল দেইখানে ভা খোবে ৷ অশোকবন সহিত সীতামানিবেমাখায়করে 
উপাড়িশন তু রুক্ষ পুনর্ববার রোৰে ॥ বাম হন্ডে আনিবে রাবণের জটে ধরে ॥ 

বিভীষণ এনোয়োর পায়ে ধরুক কেঁদে । 1 পাঠায়েছিলেন খুড়া তারে চারি 
ঘরপোড়াফে নে দিবি হাতে গলে বেঁধে কার্যের তরে। 

দ্বিতীয়, প্রহর তদন্ত নিশাভাগে | চারিকার্যের এক কাধ্য কিছুই না কুরে ॥ 

দুয়ারে প্রহরী হর কেহ নাহি জাগে ॥ ; কোপেতে সত্রীব বাজা কাটিতে" 
লঙ্কাদদ্ধ করে গৈছে রাত্রে এসে পড়ে । ছিলেন তাঁধ | 
তার শাস্তি করে লব তবে দিব ছেড়ে ॥ | আমরা নকল বানর ধরে রেখেছি তাঁর পা 

ধনুক বাঁধ ফেলে বাধ ক্ষত দিউক নাকে । জণাখের নাথ রাধ গুণের সা গ্র | 

মর্বদে।ষ মাঞ্জন! করে কৃপা করি ডাকে ॥ | সুত্রীবেরে আজ্ঞা দিলেন না মার বানর ॥ 



হ৫% সামাঁয়খ 

ন। সারিল, হাতীৰ শুনিয়া রামের কথ! | | বিধাতা বৈমুখ তোরে শুনে: অভাগে..$ 
দুর করে দিল তার মুড়াইয়া সখিঠ॥ ।' আনিলি রামের সীতা মন্িধার পেগ ॥ 
কোন দেশে পলায়েছে আঁচে কিবা নাই । দশ হাজার দেখের কহ! ভ্জিস্ রািদিনে 
তার তত্ব করে মোর! ফিরি ঠাই ঠাই! রহিতে নারিস্ কেটা-পরদাঁর, বিনে ॥ 
অঙ্গদের কু শুনে রাঁঞ্চনের। চায় । কামরসে মত্ত হয়ে পড়ে গেলি ফাঁদে । 
সে করে নাইচারি কণ্দ্র এই বা করে যায়: বামন হইয়া হাত বাড়াইলি টা ॥ 
অঙ্গর বলে বুঝিলাম তোর এসব কিছুই নয় সুধ্যবংশ চুড়ামণি দশরথ রাকা. 
রথুনাথের হাতে ভোর মরণ নিশ্চয় ॥ । দেব তা গন্ধবর্ব আদি করে ধার পুজা / 
যে থকে বাসনা তোর এইবেলা তা। কর । ভার ঘরে রঘুনাথ জন্মিল! জাগন- 
রাজ আভরণ লয়ে তূই সর্ববাঙ্গেতে পর ॥ ৰ এত দিনে নি্বংশ হুলিরে দশ্খানন ॥ 
তুই মরিলে এ সব আর ভোগ করিবে কে! কামরসে মজে গেলি ব্ষির আস্বাদে 
ভাঙার জাঙ্গিয়া ধন দরিদ্রেকে দে ॥ ৷ তক্ষকে দংশিল তোরে কি ঝরে স্রযষে ॥ 
হস্তী হয় রখ আদি মহিষ গৌধন | ৷ ঘে রাম ভাড়ক। বধে পঞ্চবর্ষকাকে । 
নয়ন মুদিলে,সব হবে অকারণ ॥ ৷ হরের ধশুক রাম ভাঙ্গে অবহেলে ॥ 
স্বপ্নগত লোকে যেন নিবি পায় হাতে। ূ তাহার বনিত সীতা আন্ঙ্গি €বট। হরে । 
আঁখি কচালিয়া উঠে রজনী প্রভাতে ॥ 1 কাঁলকুট বিন খাইলি ভান হাঁতে করে ॥ 
এ সব সম্পদ তোর দেখি সেইমত | ৰ অহ্ল্য। পাধাণী হয়ে ছিল দেবদোষে । 

ূ 
চৈতন্য খাঁরিতে কর আপনার পথ ॥ মুক্ত হয়ে গেল রামের চরণ পশে ॥ 
স্ত্রী সকলে ডাকিয়া! জিজ্ঞাসা কর কথা। | কার্তবীরধ্যার্জুন তৃণ করায়েছিঙ-দাতে। 
কেধা যাবে তোর সনে হয়ে অনুষ্থতা ॥ ; তার দর্প চূর্ণ হালে। পশুরামেন্থ হাতে ॥ 

আপনি কৃঠার মারি আপনার পীয়। পরশুরাম পয়্াভব প্রভু রামের'হঠাই। 
অহষ্কার করে ডিঙ ডুবালি দরিয়া ॥ | ভীর.দক্গে তোর ঘন্ব,আর বক্ষ! নাই ॥ 
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি অভাগা । | গেলি রে রাবণ তুই গেলি এত দিনে । 
শিরে কৈল দর্পাবাত কোথা ঝাধ্বি তাঁগ) ॥| উপায় না দোখ তোর রামমাম বিনে ॥ 
বিভীষণের কথা তুই না শুনিলি কীণে। « যদি জীতে বাসন! খাকে গলবক্, হূয়ে | 
জুখে শয্যা কর গিয়া শ্রীরামের বাণে॥ | কান্ধে ঘোলা করে সীতা ধন্নে দিবি. লয়ে ॥ 
ঘর্ধব শান্তর পড়ে বেট! হালি হ্ত মূর্খ। ; তবে যদি জানকীনাথ তোরে করে রোষ । 
বললে কথা বুৰিস্নাক এইত বড় ছুঃখ ॥  ; আ্বীচরণে ধরি মোরা মেগে লর্ব দোষে ॥ 
ূর্ণরক্ষা নারায়ণ রাম রধুমণি। রাবণ বলেন বানর তোর ুক্ষেপডুক ছাই 
ছুষটেরে করিতে নষ্ট জম্মিলা অবনী ॥: ) আমার এন্যে দুঃখ পেয়েরিবি কেন ভাই 
উন্মন্ত নিশীচর তুই পাঁপিষ্ঠ রাবগ। 1 আমার তরে তোরা কেনধরিরি রামের পায় 
ম্জিবি সবংশে তার উঠেছে লক্ষণ ॥ যুদ্ধ করে মরিব আমি তে ধাপের কি দায় 
রাম বিস্কু সীতা লক্ষী না শুনিলি কাণে। অঙগব বলেন যত বুবারি হর মন! 
দশরখের ঘরে জন্ম ছুষ্টের দমনে: - | রথুলাখের হাতে তোর মরুণ নিশ্চ& 
মত্ত হয়ে ধরিলি বেটা. জানকীর কেশে"।১ | হিতোপদেশ কি রুঝিবি শোনরে বেটা, গরু 
সেই অপরাধে ডূই মঞজিলি সবংশে:॥ : . | তুই বাঁচলে আফার রাপেররীর্তিকল্পতর ॥ 
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নো তোরে বেচেখাকৃতে ত সাধকরে নে অঙ্গদ বলিল রী পাগল রাবণ। 
ঠ৮লে।কে বলবে এই বেটাকে বেঁধেছিলবালি 

নিত্য ঘুষিবে আঁমার বাপের কীন্তি জগন্ময় ূ 
অতএব লি দিমকত বাঁচলে ভাল হয় ॥ | 

রাবণবলে শোনবানরা ধিকৃচ “ধনে তোর 

ছি বেটা হয়ে হালি 157 'ধর » ূ 

পূদ্দ হয়ে পরশুরাম এল বিভা ধান! 

নিদত্রিয় ধরা কৈন তিন ম।ভলার ॥ 
পু হয়ে তুই তার কোন কথ্মা কৈলি। 
বাপকে মারিয়া তৌর মাকে বিলাইলি ॥ 

ধিক ধিকৃ জাবনে তোর মা যার কুল্টা। 
লোকেতে ঘুদিত হয়ে বেঁচে কেন সেটা ॥ 
অঙ্গদ বলে বটে রাবণ মোর মা কুলটা। 
সত্য করি বল দেখি তুমি কার বেটা ॥ 
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নন তোর ব্রহ্ধ বংশে ত্রিভুবনে খ্যাতি । 

বিশ্বশ্রবার কেট! তুই সি নাতি ॥ 
বিপ্রশ্রাব। সে মহতিপা বিশ্বে ধ'র যশ। 
তুই যদি ভীর বেটা ভবে কেন রাক্ষন ॥ 

ন। তোর রক্পা রে ব্রাঙ্মণ তোর পিতা 
ডুই বিভ|। কৌল নেট। দানবছুহিতা ॥ 
কস্ভনসী ভগ্ন ভোর দৈত্য িল ভরে। 
কমজেতে তুই বেট। 'দেখ মনে করে | 

বন।ত্কার টি নি তারে পর্বতের বোরে ॥ 

আন্ত ছিদ্র না জ।নিস্ পরত দিস্ খোটা | 
বারে বারে কথিস্ কথ! মররে অধ বেটা ॥ তবে দে গিত 
তার আগে বড়াই কর মে ন| তোরে জাঁনে 

দাঁতে কুটা করে এলি পরশুর মের স্থানে ॥ 

অঙ্গদের কথা শুনি রাবণ উঠে হলে) 
জ্বলন্ত অনলে বেন ঘৃত দিল ঢেলে ॥ 

দশীনন বলে বমে করিস কিরে দূতি। 
পলাবে বানর বেটা ধরতে! মোর পুত ॥ 
আঙ্গদ-বীর/স্থির বড় দর্প করে কয়! 
'আর কে ধরিবে আপনি আইস নয় ॥ 
কুপিল অঙ্গন দশাননের বচনে । 
কোপে ? [লি দেয় মে রাবণ তাহ! শুনে ॥ 

[ ৩৩ | 

ূ 

ছা 
| 

ূ 
রন্তাবতী সত | চ্ শ১৫ বালে তোরে ] 

কিসের বড়াই ই তুই করিস এখন । 
র আগে দপ কর যেজন না জানে । 
তার ঘত বিক্রম বিদিত মস স্থানে ॥ 
কান ভি বখন মে কেলি কুরে জলে । 

আলে ফোি 1 ং নম্মদার বশ ॥ 

ব। পদপ দনিশ ০2 হতো । 

। বুক্কায়ে খুইন ও বাম ব্কতালে ॥ 
ক নার বহে তোর মুখে ঘনস্বীত। 

৩1 র ঠাই প্রায় তুই হইলি বিণাথ ॥ 
আসিয়! রঃ সত্য মুনি করি ্তব স্তরতি। 
তোরে মুক্ত কাঁরয়। দিলেন অব্যাহতি ॥ ' 
তার ঠাই হয়েছিল সংশয় জীবন । 
ভাগ্যে প্রাণ রক্ষ! তোর মুনির কারণ ॥ 
আরবার গিয়াছিপি পিতার নিকট । 
শত করিলি বহু তৃই বেট। শঠ ॥ 

| সন্ধ্যা হেতু মম পিতা ন| করেন,রণ। 
ঘন্ত আদ্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ ॥ 
সন্ধ্যা সার্গ করি পিতা তোরে বাদ্ধি সেছে 
ড্বাইল তোরে ঢারি সাগরের মাঝে ॥ 
লেজে বাদ্ধি ডুবাইল জলের ভিভর | 
জল খেয়ে রাবণা রে হইলি কাফর ॥ 

আম ক লেডা বোন পঞ্চাণ। 
জল মধ্যে রাখি তোরে উঠিল আকাশ ॥ 
স্বীকার ৬ / নিজ পরাজয় । 

ঠাই পাইলি ধিদায় ॥ 
লেজের সন্ধন নল কিক্বিন্ধ্যা় ঘোষে। 
বন্দিয়। পিত তাকে মোর আইলি তরাসে ॥ 
বনু দিন গিয়াছে না জানে কোন জন। 
বুঝিনু বড়াই তোর এই সে কারণ ॥ 
মনে কর রাঁধণা তোরে হারায় অর্জুন । 

তি 

/ 

1 বলির দ্বঃরে চেড়ীর এটো খেয়ে হলি খুন: 

অন্য কে আমার পিতা বান্ধিলেন লেজে । 
; পরিচয় দেহ কিবা আছে এর মাঝে ॥ 
যদ্পি রাবণ নাহি দিলি পরিচয় । 
সেই সে রাবণ তুই বুবিনু শিশ্ন ॥ 
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সেই সব কাল গেল হান্ত পরিহাস । 
এ সব সময় এলে! ধন প্রাণ নাশে ॥ 

সিংহ প্রতি শুগালের নাহি ভারি ভুরি ।, 
রামে ঘ|টাইয়া যে মঙ্জালি লঙ্কাঁপুরী ॥ 
কুপিল রাবণত্রাজা অগগদের বোলে । 
কু'ড় চক্ষু রক্ত-করি অগ্নি হেন জ্বলে ॥ 
দ্বুতেরে কাটিতে নাই রাঁজব্যবহার | 
তেকাররণে সহি আমি তোর অহঙ্কার ॥. 
জিনিলাম দেব দৈত্য যক্ষ বিদ্যাধর। 
অনরণ্য মান্ধাত। প্রভৃতি 'নরেশ্বর ॥ 

বালি অর্ভ্ুনের সনে তুল্য থেল রণে। 
কি করিতে পারে বাম মনুষ্য পরাণে ॥ 
অঙ্গদ বলিছে মর পাগল রাবণ। 

ভাগ্যে তৌরে বর্জিল রাক্ষদ বিভীষণ ॥ 
রামের বাঁণের সনে নাহি তোর দেখ] । 

কাটা নাঁক কাঁণ দেখ ঘরে সুপপণিখা ॥ 
ঘরে আছে ভগিনী সে তোর নহে ভিম্ন। 
বিদ্ধমান দেখহ রামের বাণ চিহ্ন ॥ " 
রামের বাণের সনে হইলে দর্নি | 
এক বাণে সবংশেতে মরিবি রাঁবণ ॥ 
যত বাণ ধরেন জীরাম গুণধাম | 
অবোধ রাবণ শুন সে সবার নাম ॥ 

অমর্ত সমর্থ বাণ বলে মহাবল। 

বিফুজাঁল ইন্দ্রজাল কালান্ত অনল ॥ 
উক্কামুখ বরুণ বিদ্যুৎ খরশান | 
গ্রাইপতি' নক্ষত্র গগণ রুদ্রেবাণ ॥ 
সুচীমুথ শিলীমুখ ঘোর দরশন ।, 
সিংহদস্ত বন্জদস্ত ধাঁণ বিরোচন ॥ 

কালদন্ত এধিক,.দেখহ কর্মিকার | . 
চজ্দ্মুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তসার ॥ 

“বিকট. সহ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার। 
' অদ্ধচন্দ্র খুরপা৷ আগ ক্ষুরধার ॥ 
পশু পক্ষী অমি আর অগ্নিমুখধ বাণ । 
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বদ্ধমান ॥ 
যমজ ছুর্জজয় বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ | 

 ডিশুল অন্ুশ বাণ বারধ্য আতঙ্গ ॥ ূ 

হামা 

বজ বাণ গরুড় ময়ূর সুসন্ধান 
কাকমুখ ভেকমুখ কপোতক কাণ ॥ 
বিষুচক্র ষট্চক্র বাণ হুতাশন 
সম্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন ॥ 
গজাঙ্ক সন্ধ!ন বাণ চারিদিকে আটা । 
সিঙ্হ শার্দূল তার চারিদিকে কাটা ॥ 
এত বাগে 'রঘুনাথ করেন সন্ধান । 

ধার এক বাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ 
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয় । 
নে বালিকে মারালেন রাম মহাশিয় ॥ 

ন্ 
2 

 বাল্যক্রীড়৷ ধাঁহার শিবের ধন্গুভঙ্গ | 
কি সাহসে তীর সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ ॥ 

ভেদিলেন সপ্ততাল রাম এক শরে। 
তার তুল্য বীর কি আঁছয়ে চরাছিরে ॥ 
কি হেতু দেখিন রে পাঁকল করি আখি । 
মাকড়ের ডিশ্ব হেন তোর লঙ্কা! দেখি ॥ 

তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্ব! 
উপাঁড়িয়া লৈতে পারি স্বর্ণপুরী লঙ্কা । 
হের মুণড দেখ মোর হমেরুর চুড়া। 

হের পদ দেখ মোর কৈলানের গোঁড়। ॥ 

। হের হস্ত দেখ কোর বজেন সমান। 
এক্ষই চাপড়ে তোধ লইব পরণি ॥ 
অপমানে রাবণ করিল হ্েঁটমাথা | 
পাত্র মিত্র সহিতে না কহে কোন কথা ॥ 
রাব»অঙ্গদে বলে গঞ্জিলি বিস্তর.। 
এক বার্ত! জিজ্ঞ।সি রে অধগতি কর ॥ 
যে বাঁনর পোঁড়াইলমোর লক্কাপুরী ॥ 

জক্ষয়কুমারে যে মারিল বলে ধরি ॥ 
ভাঙ্গিল অশোকবন অতি স্থশৌভন 1 
তার মত বীর আছে কহ কত জন ॥ 

অঙ্গদ,বলিছে তারে ভৎ্সিয়। বচনে । 
তোর বল বিক্রম বুঝিলাঁম এত দিনে। 
সেবকের সনে যদি পাঁইলি পন্থৃজয় 
কেমনে রাঁখিবি লঙ্কা কহ রে নিশ্চয় ॥ 
তার ছোট'বীর নাই বাঁনর কটকে । 

নির্ধধল বলিয়া! তাঁরে কেহ নাহি ভাকে ॥ 
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সে মরিলে দুঃখ শোঁক নাহিক বাঁনরে। | শুন রাজা লক্ষেশ্বর, আমর বচন ধর» 
তেই পাঠাইয়াছিলাম লঙ্কার ভিতরে ॥ ,আইলাম দিতে সমাচার । * 
বীর মুধ্যে তাহারে না গণে কোন জন। | শ্রীরাম সাগর পার, নাহিক নিস্তার, আর» 

ঘরের সেবক বেটা পবননন্দন || , " মিকটে যে তোর যমদ্বার. ॥ ৃ 

হনুমানে বান্ধিয়! বেড়েছে অহঙ্কার । রাজা হয়ে পরদার। করিলি রে হুরাচার» 

পড়িলি আমার হাতে যাবি শমদ্বার ॥ '_ বোধমাত্র নাহি তোর ঘটে। “| 

লইয়া ধাইব তোরে গলে দরিয়া দড়ি।'  : কেবল ব্রচ্গার বরে, গিনিলি যে পুরন্দরে, 

দশ মাথা ভাঙ্গিব মারিয়া লেজের বাড়ি ॥ রামনামে তোর বল' টুটে। 
তোর সর্বনাশ হেতু উৎপত্তি সীতার? | রাখ রে আপন প্রাণ,কর সীতা প্রতিদান,, 

নিক্বংশ করিতে তোরে রাম অবতার ॥ |: ভজ গিয়! রামের চরণ। 

কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যানগরী | ঘাঁটি মান তীর" ঠাই, ইহ ভিন্ন গতি নাই, 

কোথা আইলেন তিনি এই লঙ্কাঁপুরী ॥ তবে তোর রহিবে জীবন ॥ 
এত দুরে আসি রাম বান্ধিল সাগর । তোর! জাতি নিশা চর, না চিনিস্ আত্মপর» 

সে রামের সনে দুষ্ট তোর পাঠান্তর ॥ তোর ভাই রামে কৈল মিত। 
দেবতী! জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ। রামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার, 
এক সীতা জন্যে তোর হবে সর্বনাশ ॥ বিভীষণে লঙ্কায় পুঁজিত ॥ 

বংশে কেহ না রহিবে না করিহ সাধ। | শুনিয়া অঙ্গদবাণী, সবে করে কাঁনাকানি, 
আপনা আপনি তুই পাড়িলি পরমা ॥ এ লঙ্কার নাহিক শিস্তার। 

কেপে উঠে লক্ষেশ্বর, বলে রাঁজ। ধর ধর» খাঁটে পাটে শুয়ে থাক দিন ছুই চারিপ ূ দেখি র ২ অঙ্গদের অহঙ্কার | হাস্য পরিহ্বান্য কর লয়ে দিব্য নারী ॥ এ 
পরিবারগণে দেখ দিনে দুই বারা দেখি যত সেনাপতি,মনে যুক্ত করে ইতি, 
বিশ্বকম্মার নিশ্মীণ দেখহ ঘর দ্বার ॥ , আমাদের রক্ষা নাহি আর। 
স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখ এ খর নিম্মাণ ৷ । রামপদ কৰি আশ, মরপ্বতী পরকাশ» 
অঙ্গদ বিক্রম ঘত কৃত্তিবাস গান ॥ | $বাস নাচাড়ি হ্সার ॥ 
তুই অতি ছুরাচারী, হরিলি পরের নারী, | 

পরবে।কে নাহি তোর ভয়)। 
দশরথ মহারাজা, দেবলোঁকে করে পুজা, 

চক 
উনার (এবার 

পীবণের মুকুট লইগা। অঙ্গদের জীর£মক্ষের : 

শ্রীরাম:যে তাহার তনয় ॥ ১... নিকটে গমন। 
াহাঁর ছুর্জজয়, বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পরমনি, | অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় যত ডর | 

হেন রাম লঙ্কার ভিতর |; রুধিয়৷ অঙ্গৰ বার করিছে উত্তর ॥ 
দেবরাজ্'করেপুগ্রাসহেলে মারে বালিরাজাঃ | আর কপি.মহি আমি বালির তনয় 1, 

ভার মনে তোর পাঠীস্তর'॥ তোর ক্রোধে রাবণ আমার কিবা ভয় ॥ 
হখীবের বল-যত, তাহা ব। কহিব কত, ; রাবণ বড়াই না করিস্ মোর আগে , 

“তন সকল হইবে বিদিত। আমি তোরে মারিলে রামের স্ত্য ভাঙ্গে ॥ 
তোরে এক লাখিমারি,কীপাইব লক্কাপুরী,, রা যুক্তি আমি ডাল জানি। 

কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত | ) তোরে আর কুস্তকর্ণে বধিবেন তিনি ॥. 



ক সামায়ণ। 

ইজ্দজিতে অতিকায়ে বধিবে লক্ষ্মণ । 
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ ॥' 
কোন বেটা ধরিবে আন্ুক ত্র] করি। 

“ এক চড়ে তাহারে পাঠাব যম্পুতীা ॥ * 
ক্ষোধাঁকুল চারিদিকে চায় দশানন | 
অঙ্গদের হাতে পাঁয় ধরে চারিজন ॥ 
চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার । 
অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গ কি করিবে তার ॥ 
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাঁপুটে |" * 
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে ॥' 
প্রীচীরে তুলিয়া! বীর মারিল আছাড় । 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি ু র্ণ হেল হাড় ॥ 
সে চারি রাঁক্ষসে মারি ভাজয়ে প্রাচীর | 
অঙ্গদ বীরের ডরে কেহ নহে শ্থির ॥ 
প্রাচীরে উঠিয়!। ভাবে বালির কুমার | 
কোন দ্রব্য লয়ে যাব শ্রীরাম গোঁচর ॥ 
ইনুমীন এসেছিল লঙ্কার ভিতর । 
দিলেক সীড্তার মণি রামের গোচর ॥ , 
মণি পেয়ে রঘুমণি আনন্দিত অতি । 
তদবধি মহাতুষ্ট হনুমান প্রতি ॥ 
এই স্থির কারলেক অঙদ.অন্তরে | 
রতন মুকুট আছে রাবণের শিরে ॥ 
এ মুকুট লয়ে ঘাব রাঁম সম্ভাষণে। 
গ্রসন্ন হবেন রাম ইহা দরশনে ॥ 
প্রাচীরে বনিয়াছিল বাণির কোউর। 
"এক,লান দিয় পড়ে রাবণ উপর ॥ 

সিংহাসনে ধসিয়! রাবণ তারে ধরে । 
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে। 
ধরা টলমল করে উভয়ের ভরে । 
ইন্দ্র গরুড়ের যুদ্ধ গগণ উপরে ॥ 
দুই দিংহে যুঝে যেন করে সিংহ্নাদ। 
দুইজনে মল্পযুক্ধ হইল প্রমাদ ॥ 
গ্লাঝুণোরে আছাড়িয়া বালির নন্দন । 
মুকুট লইয়! বেগে উঠিল গগণ ॥ 
অজদের বিজ্মে রাবণ কীপে ভরে | * * 

. জযোমূখে উঠিয়া গাঁয়ের ধুলা ঝাঁড়ে॥ 

০৯ পা পরশ তা তি লাজ পি শর সপ জস্টি পা পিতা রাস, তলা বার পসরা 

রাবণের কাছে আছে সব ষেনাপতি 1. 
এত বীর থাকিতে তাহার এ ছুর্গতি ॥ 
রাবণ ধলিছে সবে আছি কোন কাজে । . 
বানরে মুকুট লয় সবাকার ম।ঝে ॥ 
বারগণ বলে শুন লঙ্কা অধিকারী । 
আপনি হারিলে মেরা কি করিত পারি ॥ 
তব সনে বুদ্ধ করে বলির নন্দম | 
মোরা ভাবি পাছে লয় সব।র জীবন ॥ 
চাঁরি বীর তারে ধরেছিল সাবধানে । 
আছাড়িয়। অঙ্গদ মারিল লবে প্রাণে ॥. 
পাত্র মিত্র সহিত চিন্তিত দশাঁনন। 
বৈরী কীপাইয়া গেল বালির নন্দন ॥ 
এক লাফে পড়ে গিয়া বানর ভিতর । 
উরমে ভেটিল থা স্থঙ্ীব বানর ॥ 
শত্রুর মুকুট দিল রাম বিদ্যমান । 
দেখিয়া বানর সবে করিছে বাখান ॥ 
মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্য বদন | 
তুষ্ট হুয়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন ॥ 
চাক ঘারে শুনি বানরের হুলাহুলি। 
অঙ্গদেরে পুষ্প দেয় অঞ্জলি অলি ॥ 
শীরাম বলেন বীর কহত কুশল । 
কিমতে ভেটিলে পিয়া সেই মহাবল ॥ 
রঘুপতি অনুমতি করিল তৎপর | 
অঙ্গন কহিছে ধার্ত। যথা পূর্বাপর ॥ 

4 মা 
প্রীরামের সহিত অঙগদের 

কথোপকথন । 

শর[মে নোঙায়ে মাথা,অঙ্গদকহিছে কথা, 
হুরাধত সকল বানর। 

রঘুমণি হরষিত, জ্ুঙ্জীব শ্ুঅনৈন্দিত, 
ণন্মমণের হর্য বহুতয় ॥ 

তোমারআঁরতি পেয়ে,লস্কায় গেল মধেক্ে 
প্রবেশিলাম গড়ের ভিতর” 

স্বর্ণের আওয়াস, যেন চক্র পরকাশ, 
তখি শোভে-প্রবাল পাথর ॥ 



লক্কাকা 

বিশ্বকর্মা কৃত ঘর; দেখি অতি মনোহর, 

| তোমাপ্ন পিতাকে মারি পাইলাম লাজ ॥ চারিভিতে কাঞ্চন দেয়াল | 
শ্বেত রক্তনীল গীত,প্রস্তরেতে স্থশৌভিত, 

তাহে শোভে রতন ,মিশালু ॥ 

গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈন্য বন্ুতর 
ধাঁগডা'জাঠি বিচিত্র নিশ্ণ। 

সোণারপ।টের পড়া,নানাবর্ধে দেখিঘোড়া, 
হস্তী সব ্তপ্রমাণ ॥ 

দেখিলাম সরো2হংসহংসীকেলা করে, 

কমল ররোপরে কেলি কয়ে মধুকরে, 
রূপসী রাক্ষপী করে শ্লানু ॥ 

দেখিলাম নারীগণ্ রূপে মোহে ত্রিভুবন, 

ছুই কর্ণে রঙের 
পারিজাত মালা হাঁজৌ ৫ 

স্কারে, যেন চন্দ্র গগণমগ্ল ॥ 
বীণ। বাঁশী বাদে 

গানে করে মোহিত সংসাঁর। 
নানা আভরণ পার, 

রূপে যেন দেব অবতার ॥ 
দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ুর ময়ুরীগণ, 

ক্রীড়। করে মুগ্ধ কামরসে। 

প্রতি গাছে পিকধ্বনি, বড়ই মধুর শুনি, 
ভ্রমর ভ্রমরা রসে ভাসে ॥ 

গেলাম রাঙার পাশ, চতুপ্দিকে মহোল্প।স, 

র।বণেরে তনিয়ে বিস্তর । ; 
যতেক বলিলে তুনি, দ্বিগুণ শুনাই আমি, 

কোপে ভ্বলে রাজ! লঙ্ষেশ্বর ॥ 
আজ্ঞ। দিন লক্কের। ধরে চারি শিশাচর, 

লাফ দিনু প্রচার উপর । 

চারিজনে সংহারিয়!, রাবণেরে গ।লিদিয়! 
শৃন্যপথে আইন্ু সত্তর ॥ 

শুনিয়। অঙ্গদ বাণী, হ্রযিত রঘুমণি। 
» "অঞ্চদেরে দিলেন প্রসাদ । 

শরম্বতী পরকাশ, 
বানয়ের জয় জয়, নাদ। 

তার,কেহুবা সঙ্গীতগায়, 

বেন স্বগবিগ্যাধরী, 

বিরঠিল কৃতিবাস: 

গর. 
০ 

-ীশ্ীশীশশশশশীশটী শী কাশি শশী শী ী শা শাক শীট পাশাপাশি স্পা 

ইউ 

শ্রীরাম বলেন হে অঙ্গদ যুবরাজ । 

সে সকল ছুঃখ কিছু ন! করিহ মনে | 
তোম।কে বাড়াৰ আমি. অশেষ সম্মানে ॥ 
দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার "থান! । 
তব কোপে দৃশানন পাছে দেয় হানা ॥ 
বিদায় হইয়া যায় দক্ষিণের ছার। 

কৃভিবাস রচিল অঙ্গল্রায়বার ॥ 

ইন্্রজিের যুদ্ধে ভ্ীরাম লক্ষণের 
নাগপাশে বন্ধন। 

অঙ্গদের ভৎসনে ক্রোধিত দশমুখ । 
অসম্মান লজ্জায় হইল, অধোমুখ ॥ 
বহু কোটি সেনাপতি তাহার প্রধান। 
যুঝিবারে সবাকারে করে সম্গিধান ॥ 
সপ্ত স্বর্গ জিনিলাঁম সপ্ত যে পাতাল ॥ 
মম ডরে দ্রেবগণ কাঁপে সদাকাল ॥ 
ইন্ড্র যম সূর্ধ্য মম ডরে নাহি আটে। 
এত দুরে আয়! বানর বেটা ঠাটে ॥ 
ইন্দ্রজিত বলি তোরে সবার প্রধান। 
রান লম্নণেরে মারি রাখহ সম্মান ॥.. 
হত্তী বোড়। ঠাট আদি লহত অপাক্। : 
আঞ্বিকার যুদ্ধে মার তার চারি দার ॥ 
সাবধান হয়ে বাপু কর গির। রণ। 
আগে মার অর্গ-দরে শেষে অন্ত জন ॥ 
বাপের ছুল।ল্ বেট। বার মেঘনাদ । 
সর্ববার্গ পুরিয়। পরে রাজার প্রসাদ ॥ 
সাজিন যে মেঘন।দ বাপের আরাতি। 
লেখ। জোথা নহি যত সাজে সেনাপতি ॥ 
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন 1, 
মনোহর রখখান করিল সাজন ॥ . 
কননক রচিত রখ বিচিত্র নিন্দীণ +১ , 
বায়ু বেমে অষ্ট ঘোড়া রথের) যোগাম.॥ 
পা্ধতীর ঘোড়ার মুখে হীরার বিহ্বকী: 

রথখান- দেখি ঈগণে হয় লুকি ॥ চলি 
+১৩৭1 



8১ সামার 

স্বর্ণ $রৌপ্য 'লাজে রথ করে বিকিমিকি | | এক চাপে করে বীর বাণ বরিষণ। 
অন আক্োহিণী ঠাট যুঝায় ধানুকি॥ গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ ॥ 
দশ কোটি হাতী চলে বিশকোটি ঘোড়া । : রাক্ষন"বানরেতে হইল মিশামিশি। 
পঁচাশীতি কোটি চলে শেল আর ঝকড়া'॥ , কৌতুক দ্বেখিছে দেবগণ তখা, আসি ॥ 
নানা মত রথ লয়ে যোগায় সারথি । বাণ যুড়ে রাক্ষন ধনুকে দিয় চাড়া । 
নানা অস্ত্র লল্মে চলে সব যৌদ্ধাপতি ॥ ; বানরের উপরে পড়িছে যোড়া যোড়া ॥ 
পিতা! প্রদক্ষিণ করি রখে গিয়া চড়ে। বানর পাথর গ্লাছ করে বরিবণ। 
বিংশতি যোজন পথ সৈশ্য আড়ে ঘোড়ে ॥ | কোঁটি২ রাক্ষপ রণে'ত্যজিছে, জীবন ॥ 
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী 1. : : চাপড় মূকুটি বানরের তাড়া । 
কটকেতে বাগ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী ॥ | মুকুটির ঘায় কার মাল ও'ডা ॥ 
সহস্র দগড় বাঁজে সহস্র কীহাল। বাঘের যেমন রূপ মাযারে | 
কোটি কোট ঘণ্ট! বাজে স্ব্দক্গ বিশাল ॥ | মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ ॥ 
তেউরী ঝাঝরী বাজে ত্রিশকোটি কাড়া। ; উভয় কটকে যুঝে রক্তে হৈল রাঙ্গা | 

ঘন ঘন বাজে তার কত কোটি দামা। ; ঘোড়া হাতা বার জ্মিক্তরসে 'ভাসে। 
দণ্ডী ও মহরী বাজে নাহি তার সীম! ॥ | হরিযে বানর সৈন্য মনে মনে হাঁসে ॥ 
সহ্জ্র ভোরঙ্গ বাঁজে ডল্ষ কোটি কোটি । ; তার তুল্য ঢেউ উঠে রক্ত কলকলি। 
দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি । যুদ্ধের নাহিক সীমা অধিক কি বলি ॥ 
বহু লক্ষ শিক্গা বাজে অতি খরশান।' ; কোন ফুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয় । 
কত কোটি বাজে দিন্ধু আর বিন্দুয়ান ॥ ; অসময়ে জ্ঞান হয় প্রলয় উদর 

কাংস করত]ল বাজে তিন লক্ষ পড়া ॥ রক্তে নদী বহে প্েমাসে গল! | 

বিরানই কোটি বাজে ধূস্রী মহরী। _ | পূর্ববদ্ধারে সমর করিয়া যখোচিত । 
ত্রিশ কোটি শানাই বাজে ঝাঝ/র মহ্রী॥, চপিল দক্ষিণ দ্বারেন্বীর ইন্দ্রজিত ॥ 
খকম ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাদ্গার। 1 অর্গদেরে দেখি তথা ইন্দ্রজিত হাসে । 
বিশ কোটি বাঁজিছে পাখোয়াজ উরমার ॥ ; গাল।গালি দেয় তবে যত মনে আইসে ॥ 
নানা শব্ধ করি বাজে পায়ের নূপুর! + মোর বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে। 
'মালসাট মারে কেহ শব্দ যায় দুর ॥ আয় তোর কোন বাপে আক্তি রক্ষাকরে ॥ 
বাঁজে স্বরমর্গল সাতাইশ লক্ষ কীসী। ; বাপকে মারিয়া তোর মাকে নিলে আনে 
মুদুস্বরে বাজিছে আটা ইশ লক্ষ বাঁণী ॥ | ধিকৃরে বাঁনরা তোর লাজ নাহি মনে ॥ 
বাছ্শর্ধে দেবতার মনে লাগে ত্রাস। : যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ । 
সহ সহজ বাজে রুদ্রক পিনাশ ॥. | ধিক্ ভোরে অধম করিস তারি কাজ ॥ 
ভর বিশাল ঢাক বাজে জয়চোল | র খাইব ঘাঁড়ের রক্ত কামড়াব মাস। 
সকল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল ॥ : মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ ॥ 
রাক্ষস কটক ভরে পৃথিবীর কাপ। দেশেতে জীয়ন্ত যাবি না.করিস সাধ | 
হাতী ঘোড়া রথ নড়ে হৈয়া এক চাপ ॥ | অন্য জন নহি আমি বীর মেঘনাদ | 
কৃটকের ধুলায় পৃথিবী অন্ধকার । অঙ্গদ বলিছে রে গর্জিস অকারণ । 
প্রথমে চাপিল গিয়। পুর্বকার দ্বার ॥ ( পদাঘাতে ভোর আজি পইব জীবন ॥.. 
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মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর | ॥ বাণ খাইয়। নীল বীর উঠে দিল রডু। 

সে কোপ পড়িল চারি রাক্ষন উপর ॥ | চড়িয়া ছাঁতীর স্কদ্ধে তারে মারে চড ॥ 
কিন্ষিস্ব্যায় তোর বাপ লীতাদেবী হরে। | চড় চাপড়েতে গেল ছুই আঁখি উড়ে। 
তার পাপে ' মোর বাপ মরে এক শরে॥ ূ সংগ্রামের মাঝেতে তপন গেল পড়ে ॥ 

তার পাপে পড়ে রণে ভ্রিশির] কবন্ধ | | ব্রথে চড়ে আইল বিছ্যুৎমালী নাম | 
তোর বাপের পাঁপে সাগরেতৈ সেত্তবন্ধ | বানরের সঙ্ষে করে দুর্জয় 'সংগ্রাম ॥ 
তোর বাঁপ নারীচোর্! তোর রণ চুরি। ৃ হেনকাঁলে হনূমানে দেখিল.সম্মুখে। 
আজি তোরে অবশ্যাপাঠাব যমপুধী॥ | তিল শত'বাণ মারে হনুমানের বুকে | 
চোরপুত্র চোর তুই চুরি কর রণ। বাঁণ "খেয়ে হনৃমান চিত্তিত নহে চিতে। 
আজিবার যুক্দ্ধ তোর লইব জীবন ॥ লাফ দিয় উঠিল বিছ্যৎমাঁলীর রথে ॥ 
এত শুনি ধর্দিজিত পুরিল সন্ধান । রথেতে উঠিয়া তার ধরিলেক চুলে। 
কোটি কোটি বানরের লইল পরাণ ॥ | টানাটানি করে তার মাথা ছি'ড়ে ফেলে 
অর্দদে এএড়িয়। সবে পলায় বানর | রণেতে প্রবেশ করে সুবর্ণ রাক্ষল | 
রণমধ্যে অঙ্গদ রহিল একেশ্বর ॥ একেবারে মদ খায়.গাঁতাইশ কলস ॥ 

মছাক্রোধে অঙ্গদ কাপিছে থর থর। নোণার পবিজ্র পরে দোনার উপর সোণ।! 
উক্দ্রজিত পরে ফেলে পাদপ পাথর ॥ | বানর কটকেছে আসায় দিল হান1॥ 

কুপিল অন্ধ বীর রথে মারে লাথি। | খাঁড়া ধরে কখন কখন ধনুর্ববাণ | 
লাখির চোটে চূর্ণ করে রথ আর সারথি; বানর কটক কেটে কল খান*্খান | 
অজদ বিক্রেষে ইন্দ্রজিত কীাপেত্রামে। ; ঘোর অন্ধকার €হল সেই রণস্থলে। 
লাঁফ দিয়া*ইন্দ্রঞ্গিত উঠিল আকাঁশে ॥ ৰ বানর কটক সব ধরে ধরে গিলে ॥ * 
আকাশে থাকিয়া দেখে ছুই সৈম্ভে রণ। : রণস্থলে বানরের দেখিয়] ছুর্গতি | 
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ ॥ আইল দারুণ কোপে নীল 'সনাপতি ॥ 

প্রচণ্ড রাক্ষম আইল হয়ে আগুয়ান। কুপিয়া যে নীলবীর চারিদিকে চায়। 

সম্পাতি বাঁনরে মারে তিন শতবাণ ॥ | বিদ্যুৎ্মাঁলীগ রথচক্র এক পায়॥ 
বাণ খাঁয়ে সম্পাতি যে হইল বিবৃণ। “উপাড়িয়া চাকা গোট। তুলে নিল হাতে 

উপাড়িয়া অশনে বৃক্ষ নামে অশ্বকর্ণ ॥ | দানবে কাল যেন দেব জগন্াথেশ। 
অশ্থর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক। এড়িলেক চাক্াগেট। তুলে বাহুবলে | 
বাযুবেগে ঘুরে যেন কুমারের চাক1 | অন্তরীক্ষে ফিরে চাকা গগণমণ্ডলে ॥ 
এডিলেক "গছ গোটা করিয়। হুষ্কার | | বাস্তুনেগে আইনে চাক] কি কহিব কথা 

ব্ক্ষাঘধাতে প্রচণ্ড হইল চুরমার া চাকার ধারে ক্ধটি পাড়ে সুবর্ণের মাথা 

সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া । স্বষেশ বানররাজ রাজা শ্বশুর |, 
অসগ্ধ্য রাক্ষসে মারে লেজে জড়াইয়া ॥ | দুই পুআ লয়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর ॥ 
চারে বীরে লেজে বাদ্ধি মারিল আছাড যুঝতে যুবিতে বুড়ার বেড়ে গেল রঙ্গ 

সার্ধার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হৈল হাড়॥ লাফ দিয়া উঠে যেন বয়সে ত্র । 
তপন নামে নিশাচর আইল গঙ্ক্ষন্ধে। | যুবিতে যুবিতে বুড়া পড়ে গেশ গ্বোলে | 
সন্ধান পুরিয়। বাণ'নীলবীরে বিদ্ধে ॥& | দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোপলে। 
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বুড়ার চাপড্ড চড়ে কর্পে তালি পাগে। 
নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কা মধ্যে ভাগে ॥ 

মুঝেন লক্ষমণ বীর সুমিত্রানন্দন। 
অবসাঁদ নাহি বীরের প্রথম যৌবন ॥ * 
রঘুবংশে উদ্ভব লক্মমণ মহামতি । 

লৃর্ষে/র কিরণ বীর শশধর 'জ্যাতি। 
উদয় অন্ত যুঝে বীর নাহি অবমান। 
ধন্য শিক্ষা বারের যে ধন্য ধন্্কাণ ॥ 
মারে লক্ষ নিশাঁচরে চক্ষুর নিমিষে'। : 
কোটি নহম্্ রাক্ষন ঘারে বেলা অবশেষে 
লক্ষমণের যুদ্ধ দেখি দেবতার ধন্ধ | 

[ঠন!লক্ষ রাক্ষসের.কাটি পাড়ে ক্ষন্ধ | 
রন্তে নদী বহে বাট রক্জে উঠে ফেণা। 
লক্ষমণের বাণে পন্ড রাকষসের থানা ॥ 
বান্য ভাগ ভঙ্গ দিয়! পল্াইল ভ্রাষে। 
ইজ্রজিড় দেখে তাহ! থাকিয়া আকাশে ॥, 
পিতা মোর কটক অঁপিল হাতে হাতে। 
রাখিতে মারিলাম ঠাট যাইব কিমতে ॥ 
অগ্নিকেতু ভম্মকেতু বিক্রিঘে বিশাল 
বজ্ত্রদন্ত বীর পড়ে লঙ্কার ফোটাল। 
পড়ে ষট্ নিষট্ সাক্ষাৎ, ঘমদৃত | 
অক্ষয় রাক্ষন পড়ে সমরে অদ্ভুত ॥ 
বজমুষি পড়ে শব্দে কর্ণে লাগে ভালি। 
পনস রাক্ষস পড়ে লয়ে সৈন্যগুলি ॥ 
ছাড়ী ঘোড়া পড়িল অনেক রাজ্যখণ্ড | 
মান্ধত পড়িল রণে সমরে প্রচণ্ড ॥ 
দেবমুঝ্ি পড়িল সকল সেনাপতি ॥ 
তিন লক্ষ পড়ে রাজার প্রধান পদাতি॥ 
হাতীর পৃষ্ঠে পড়ে সৈশ্ঠ দেউলের চূড়া 
পড়িল জর্ধবদ কোটি পার্ববতীয় ঘোড়া ॥ 
রাজের আহাপাত্র পড়ে রাজ্/*শুগ্ঘ করি 
শোন মুখে প্রকেশ করিব লঙ্কাপুরী | 
আদর শরিয়] পিতা দিল গুরা গাণ। 
এতেক-কইক পড়ে মোর বিস্কমাঁন ॥ 
কটক্ের ভাল মন্দ মোরে মব লাগে। 
কোনে লাঁজে গিরা দাগ্ডাইব পিতৃ আাগে 

সম পপ পপ 
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ফাঁষাযণ। 

দেখাদেখি যুদ্ধ করি দজিনিবারে নারি। 
অদ্রেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে.পারি ॥ 
মহাযুদ্ধ করিল মায়াতে করি ভর | 
মেঘের জাড়ে থেকে মারি নর আর বানর 
ডাক দিয়া আীরামেরে বলে মেঘন'দ | 
জীয়ন্তে যাইতে দেশে ন! করিহ আধ। 
নিব্বল রাক্ষম মারি হরিৰ অন্তর। 
আগ্চিকার যুদ্ধে পাঠাইব যম্ঘর ॥ 
এতেক বলিয়৷ ধন্থুকেতে দিল চড়া । 
দেউল দেহার যেন ভান্টি পড়ে চুড়॥ 
সোণার ধন্থুকে বীর যোস্বে'তীক্ষ শর। 
সপ্তদ্ধীপ পৃঞ্ণেবী কাপিছে খর থর 
ধন্ুকেতে দিয়! গুণ তিনবার লোফে | 
ব্রন্ষা আদি দেবগণ থরহরি কাপে॥ 
রাম লক্ষ্মণ বলি বীর ঘন ডাঁক ছাঁড়ে ও 
সম্বর আমার বাণ ঝাকেঝকে পড়ে ॥ 
এডিলাম বাণ এই যমের দোঁসর। 
ছুটিল দুর্্র বাণ সন্বর স্থর ॥ 
এ বলি করে বীর বাণ বরিষণ | 
জর্্ঞর করিয়া বিন্ধে ভ্রীরাম লক্ষমণ 
মান] বণে বাণ এড়ে জানে নান] ছল । 

রামু ল্ক্ষমণের কাটি,.পাড়িল মেখলা ॥ 

তিলার্ঘ নাহছিক স্থান রক্ত পড়ে আ্রোতে 

দুই ভায়ের রস্ত্রধারে বসুমতী তিতে ॥ 
হেথ। ইন্জজিত বিদ্ধে ক্ষরাল লন্বমণ | 
উত্তর দ্বারে বার্তা পাইল স্ুগ্রীব রাজন ॥ 

৷ উত্তর দ্বারেতে তখন নাহি হানাহানি । 

রক্ষক রাখিয়া রাজা চলিল আপনি ॥ 

পশ্চিম দ্বারে মহাযুদ্ধ করে ইজ্জত | 
( চলিল গ্গ্রীব রাজ) বচাইতে মিত ॥ 

ধাইল স্ুগ্রীব রাজ অতি শীত্রগতি | 
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চলিল সংহতি ॥ 
পৃববদ্থারে থাশায় আসিয়। শীত্রগ,ত | 
সমাচার দিল যথা] নীল সোনাপতি ঈ .. 
নীল ও কুমুদ ধায় কটক যুঝাবারে । 
থান ভাঁম্কি গেল ম্ব পশ্চিম ভুয়ারে 
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দর্িণ ারেতে আছে অঙ্গদের থানা । 
মহেক্্ দেঝেজ্'তাহে আাছে ছুই জনা ॥ ' 
মাহেন্দ্র দেবে চলে ঘর সেনাগণ | 

আণী কোটি. বানর আছে তাহার ভিড়ন ॥ 
ধ1ওয়!ধাই বার্ভ। তার কহে জনে জন। 
সবে মান্ত্র পা জালে রাক্ষম দিভীমণ ॥ 

বিভীমণে না কহিল বিপক্ষের জ্ঞানে । 
এই- হেতু সুংবাদ-নাণ্পায় বিভীষণে ॥ 
চারি দ্বারের"'কটক হইল এক ঠাঁই। 
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিত।*বিদ্ধে দুই শ্ডাই ॥ 
ঈীক দিয়া প্বীনর ফটক উঠেত আঁকাশ। 
কোথায় থাকিয়। যুঝে না পায় তল্লন ॥ 
জীরাম লক্ষ্মণ বলে হেলাম নিরাণ | 
মেঘের আঁড়ে ইঞ্জজিত করে উপহাস ॥ 
মহঅলোচনে না দেখিল পুরন্দর । 

ছুই চক্ষে কি দেখিবি নর আর বানর ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তোরা মান্ুবের জাতি । 
আঙ্গি বৃঝি তোদের পোল ফালর।তি ॥ 

মেঘের আড়ে থাকি করে বাণ বারনণ । 
জঞঙ্গর করি! বিদ্ধে শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
নোখ। খাকি যুঝে বেট। দেখিতে ন। পাই 
ভ্রীবনের বাসন। ছাড়িল ছুই ভাই ॥ , 
এত বাণ মারি বেটা কনা না মাশে। 
নাগ পাশ বাণ যুড়ে ধনুকের গুণে ॥ 
নগপাশ বাণ ঞাডে বড়ই দারুন 

যন নাগে ঘম,ইক্দ্ কাপয়ে বরুণ ॥। 
ব্রদ্ম অস্ত্র মাগপ।শের গর্জন প্রভাপ । 
এক ।ণে হইল চৌরাশী লক্ষ দাপ ॥ 
সাপ হয়ে কাণ, আকাশেতে ধরে দানা । 
পাপের মুখে জ্বলে যেন আগুণের ফণা ॥ 
মুখেতে,দারুণ অগ্নি জ্বলে ধিকি ধি।ক। 
আছ্চুক-অন্যের কাঁধ কীপয়ে বাস্ুরী ॥ 
চলিল- যে বাপগোউ। হুজ্ভ্র প্রভাঁপ | 
আর সমন: যেন এক এক সাপ ॥ 
বাযুবেগে নায় বাণ মেঘের গঞ্জনে | 
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কোন সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায় পায়। 
পাক দিয়! ভূজঙ্গ জড়ায় স্ব গায় ॥ 
হাত পা! নাড়িতে নারে গলায় লাগে কাল 
শঘমের দোসর হল বন্ধন নাগপাশ 1 " 
সাপের বিষের জ্বালায় অধৈর্য শরীর ( 
উত্তর শিয়রে চলে পড়েন ঠুই বীর ॥ 

লম্মযণ পড়িল আর রাম রঘুমণি। 
৷ চন্দ্র দূর্ষর খসে যেন পড়িল অবণী ॥ 
| লোট্টায় কমল অঙ্গ আলুখানু বেশ। 
পোঁটায় ধনুক তুণ আলুযিত কেশ ॥ 

। রণ লিন ইন্তি সত ছাড়ে সিংহনাদ । 
পিতৃ স্থানে যায় বীর লইতে প্রসাদ ॥. 
বানরের শুন এখন ক্রন্দনের রোল । 

লঙ্কায় প্রবেশে ধীর .বান্পাইয়ঃ ঢোল ॥ 
আগে পাছে পড়ে কত চন্দনের ছড়। । 

ূ 
| 

ৃ 

১ 

তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়। ॥ 

| হাতিক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত। 
সৌরভেতে পুণিত শীতল বন্ধে বাত ॥ 
পিত আগে দাগুহিল করি ধোড় করে । 
তিনবার মাথ। নোঙায় রাজ ব্যবহারে ॥ 
ূ রাবণ রা করে রণের সংবাদ । 
ূ যোড়হাতে কাহছে কুমার মেঘনাদ ॥ 
ধন্দ টি দেবতা গঞ্ধবূ চরাচর ৷ 

। সবার কঠিন যুদ্ধ নর আর বানর ॥ 
»প্রথস করিতে যুদ্ধ বানর সংহতি । 
৷ টু কৈল রখছত্র মারিল লাথি ॥ * 
আপন! রাখিন্তে গ্রামি হইলাম কাতির । 

1 প্রাণছয়ে পলাইলাম আকাশ উপর ॥ 
| দাও্ডাইয়] দেখিলাম র।ক্ষল- ছুরতি | 
একপ্দাগড পড়িল সকল সেনাপতি ॥ 
পড়িল কল সেনা পাই অপগাণি ।* 
রাম লক্মমণ বিদ্ধিয় করিলাশ খান খাঁন ॥ 
খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর1 . 
রক্ত মাত্র না র'গিলাম শরীর ভিতর ॥ 

| ূ বাপে ধিন্কে ছুই ভায়ে করিলাম জর্জর 1. 
হাতে পায়ে বাদ্ছে গিয়া শ্রীরাম লক্ষণে ॥ | পড়িল অনেক ঠাট.অনংখ্য বাসর & 
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জক্মু্ ননান ক্রু তাপ । | বায তাকান, তু কৈল ভিলপর, 
একেবারে জনম্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥ 11. জনকের পণ পূর্ণ করি। 
মাপ হয়ে চলে বাণ আকাশে ধরে ফণ!। | হরের ধর্ুকথান, ভার্গি কৈলা খান খান। 
হাত পায় গলায় বান্ধিল ছুই জনা ॥ ধন্য কৈল! জনকের পুরী ॥ 
্রিভুবন মিলে যদি করে আকিঞ্চন।  ,] বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গণ স্মারি, 
তবু না খমিবে মাগপাশের বন্ধন ॥ . কান্দে সীতা নহে নিবায়ণ। 
হস্তী ঘোড়া রত দিল ভাগুরি প্রচুর | কৈকেরীদতাই দোষে,আপিয়া কাননবাসে, 
অমূল্য রতন হার দিলেক কেমুর ॥ বিপাঁকেতে হারালে জীবন ॥ 
নানা অলঙ্কার দিল নীলকান্ত মণি । : : 1 তরত.করিল স্ত্রতি, ন! করিলে অনুমতি, 
আনি বিদ্যাধরী দিল নীলকাস্তমণি ॥ বনে আইলে সত্যে করি ভর ।' 
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য করে লণ্ড ভগ্ু | রত্বময় সিংহাসন, পরিহরি কি কারণ, 
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রদণ্ড ॥ কোমলাঙ্গ ধুলাতে ধূসর ॥ 
বাপের স্থানে বিদায় হয়ে গেল ইন্দ্রজিত | | অযোধ্যার ছত্রধর, আজ্ঞাকারী চরাচর, 
ত্রিজট। রাক্ষম্মী বনি ডাঁকিল ত্বরিত ॥ সাগর বাদ্ধিয়া হৈল! পার । 
রাবণ বলে ব্রিঙ্গটা গে! যাহ একবার। আমি কি অভাগ্যবতী, হারালাম রাঁমপতি, 
চুর্ণ করে আইসহ সীতার অহঙ্কার ॥ তব মুখ না নেখিব আর ॥ 
পু্পক বিমানে লহ সীতারে তুলিয়া | আমা অন্বেষণ করি, এস প্রভূ লঙ্কাপুরী, 
ক্ষণেক আইসহ তুমি আকাশ ভ্রমিয়! ॥ ছংখ আমার না হৈল মোচন । 
রাম লঙ্গ্মণ পড়েছেন বন্ধন নাগপাঁশে। : ছুরাচার ইন্দ্রজিত, কৈল যুদ্ধ বিপরীত, 

, স্বচক্ষে দেখুক সীতা থাকিয়া! আকাশে ॥ তাহে প্রভু হারালে জীবন ॥ 

রাম লক্ষ্মণ মলে সীতা হইবে নৈরাশ। . ব্রিজটার হাঁতে ধরি, বিস্তর বিনয় করি, 
আমারে ভজিবে মীতা মনে পেয়ে ত্রাস ॥ ূ বলিতেছে কক্কণ। বচন । 

রাবণের আজ্ঞা যদি ভ্রিজটা পাঁইল। তোমার সহায় গুণ্টেবোব আমি স্বামীসনে, 
রাম লক্ষণের কথ! সীতাকে কহিল ॥ রাখ রখ না কর গমন ॥ 

রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতাঁর বাণে। | সীতার রোদন শুনি, হইল আকাশ বাণী, 
স্বামী দেবর দেখ যদি-এস মোর সনে ॥ * কভু রামের নাহিক বিনাশ। 
চলিলেন সীতাদেবী ত্রিজটা নংহতি। তোমারে উদ্ধারকরি,যাবেন অযোধ্যাপুতী, 
রথে চড়ে ছুইজন যান শীত্রগতি ॥ রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাঁস ॥ 
রাম লক্ষণ পড়ে নাগপ।শের বন্ধনে | - 
মাথায় হাত সীতাদেবী করিছে রোদনে ॥ রা 
মোর পোহাঁইল বুঝি আজি কাঁলরাতি | স্রীরাম লক্ষণের লাগপাশ 

অভাগিনী হারালাম তোম। হেন পতি ॥ হইতে মুক্তি । 
শিশুরালে ছিলাম যখন জনকের ঘরে । কাতর হইয়া কান্দে সীতাঁত রূপসী । 
অবিধবা বলে লোকে কহিত আমারে 1? | সীতারে প্রবোধ দেয় ভ্রিজটা রাক্ষদী ॥ 
সকলের বাক্য মোরে হৈল বিপরীত । 
ধুলাতে গড়িল। গ্রভূ হয়ে অসম্বিত ॥ 

পুষ্পরথ দেখ মীতা দেব অবতার । 
কথন না সহে এই সুচির ভার ॥ 
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একান্ত হরাম যদি হারাতেন জীবন | 
অচল হইত রখ ন] যায় থণ্ুন ॥ 

না কর রোদন শীত লা কর রোদন'। 
প্রাণ ন! ত্যজেন তোমার শ্রারায়ুলক্মমণ ॥ 
বহুকান গেল ছুঃখ অল্প দিন আছে। 
ভাবি আমি ক্ষণে সীতা মরে যাহ পাছে ॥ 
এত বল খ্রিঞট! বিস্তর বুঝাউুয়।। " 
গেল অশোকের বনে দ্দীতারে লইয়া! ॥ 
অশেকের বৃক্ষতলে বসিলেন শীতে & 
ন্বর্ণরেত হাতে ঘুরায় যতেক 'চেড়ীতে ॥. 
নাগপাশে বন্দী আছে শ্রারাম লক্ষণ | 
মাথায় হাত দিয়! কান্দে যত .যানরগণ ॥ 
বড় বড় বানর কানে বলে হায় হায়। 
নল সেসাপতি কাঙ্জি গড়াগড়ি যায় ॥ 
সকল কট কান্দে হইয়া অজ্ঞান, । 
পিতা পুক্রে ক।('্দিছে কেশরী হনুমান ॥ 
ক।ন্দিছে ভুঞ্জীব রাজা কটকের আড়ে। 
মিও মিত্র বলি রাজ! খন ডাক ছাড়ে ॥ 

লঙ্কাতে বগ্পি প্রভু রঘুনাথ মরে । 
কি বলিয়। যাব আমি কাঁকিন্ধ্যানগরে ॥ 
কিক্ষিন্ধ্!র রাজপাট সব পোড়াইয়। | 

পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয় ॥ 
সুগ্রান বলেন সবে এক এঁক্য করি । 
যাব দুই ভায়ে লয়ে কিক্িন্ধ্যানগরী ॥ 
শ্রীরাম লক্মমণে যদি পারি বাঁচা ইতে | 
আ!নব ওষধ যথা পাব সংসারেতে ॥ ' 
বাঁচাইয়! শ্রীরাম লক্গমণ দুইজনে । 
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে ॥ 
সবংশে মারব যুবে লঞ্চার রাবণ | * 

তবে সে জানিবা আমার স্বদেশে গমন ॥ 
দুর হতে" দ্রন্দন শুনিয়। বিভীষণ। 
চারিদিকে চ[হিয়। ভাবিছে মনে মন ॥ 
কোন,বীর লইয়া পড়েছে আখান্তর | 
মারায় হাত দিয়া কেন কারন্দিছে বানর ॥ 
কান্দিতেছে স্তরগীব অঙ্গদ যুবরাজ । 
সকপ বানর কীন্দে ছোট শহে কাজ ॥ 

, | নাগপ 

বড সপ সপী 

ত্ঙণ 
০ থা ০ ০৭ ইনি 

এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্তর ।_ 
৬৭ দেখে পলায় যতেক বানর ॥ 

বিভীষণ ইন্দ্রিত অভেদ রূপেতে | 
ূ বিভীষে দেখে বলে এল ইন্দ্রজিতে ॥ 
সজীব ডাকিয়া! বলে অঙ্গদের আগে ।' 
তুমি আছ সম্ম্খ কটক কেন ভাগে ॥' 
অঙ্গদ বলেন শুন বানরের পতি 7 
বিভীষণে দেখে পলীয় যত সেনাপতি ॥, 
| ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ । 
৷ কারে দেখে পালাও মুণ্ডেতে পড়,ক বাজ'॥ 
হান] দিয়া ইন্্রজিত গেল লঙ্কাপুরে ।: 

। বিভীষণে দেখে কেন পলাইছ ডরে ॥ 
দেশে পলাইয়া যাঁবে পুক্র দার। আশে?" 
এক গাড়ে গাঁড়িবে হ্বত্রীব রাজ, দেশে ॥২ 
যদি দেশে যাবে মনে করহ বাসনা |, 
উলটিয়। রাখ গিয়া! আপনার থান] ॥' 
অঙ্গদের:দেখিয়।-দন্তের কড়মড়ি। 
আপনার থানায় সবে যায তাড়ভাড়ি ॥ 
বিভীষণ বলে শুন রাঁজীবলোচন । 
জীয়ন্তে মরিলাম আমি তোমার কারণ 1. 
পলাইতে ঠাই নাই যাব কোন দেশ। 
বিশেষ সাঁগরে গিয়! করিব প্রবেশ ॥ 

ধিক ধিক্ রাজ্যভোগ ধিক ধিক্ সুখ । 
জনম গোডাব আমি দেখে কার মুখ ॥. 
এতেক শুনিয়া তবে বিভীমণের বাণী |, 
ধীরে ধীরে, কহিছেন রাম রঘুননাণ ॥ র 
সব ছাড়ি বিভীষুণ আম কৈল মায় । 
শুধিতে নারিলাম মিতা বিভাবণের ধার ॥ 

শে বন্দী স্ৃত্যু হইল আমারে । 
(মরা লাগি জীরন্তে,কোথায় কেব! মরে ॥ 
শুন হে স্ৃহ্ট্রীব মিতা কছি তব স্থানে 

সৈন্য লয়ে যাহ তুগি আঁপন ভবনে ॥ 
1 আম। স্থানে মিত্র ভুমি সত্যে হৈলে পার ই 
(তুমি কি করিবে দৈব বিপক্ষ জমার ॥ 
নূতন'ছুঁপতি তুমি দেখহ বিচারি 1 
তোমা বিশ পতিত হানে রাসপুবা | 

পপ পপ পপ 

পপ এ পপ. ও পা আসা সি 

রা সারার 
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করহ রাজোর চর্চা গিয়া নিজ রাজ্যে । ) অরুণ বরুণ যম সবে কাপে ভরে 7. 
আগার নিকটে আর আছ কোন কার্যে ॥ . ভয়ে কেহ না আইসে.লক্কার ভিতরে ॥ 
শাপাশ অদ্র এল আমী দৌহা তরে! | আদি ইন্দ্র রাজা ভ্রিছুবন অধিপতি | 
ভাগ্যেতে বা ছিল হ'লে! তুমি যাহ কিঙ্ে ॥ 1 রালণের বেটা আমার করিল, দুর্গতি ॥ 

আগদের থাঁপে মারি পাইিরাছি লাল) 1 লক্চাতে লইল বেঁধে সংসারে বিদিত | 
গ্াণপণে পার্ল অঙ্গদ যুপ্রা ॥ আমারে জিনিয়া বেটার নাম ইক্রিত্ত ॥ 

গয় গবাক্ষ সরভাদ এ গন্ধমাদন | বড গিদাঁকুণ, বেটা বিখ্যাত ভুবনে | 
মহেন্দ্র দেবেন এই সুষেণননান ॥ নাগপাশে বাদ্ধিয়ান্ছে শ্রীরাম লঙ্গণে ॥ 
শরতঙ্গ বানর যে খুঁলুদ শেখ পাতি ।, | নগলাশে অন্য ছুই সহোদর । 

দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পিরাতি ॥ | বল বুধ হাঁরায়েছে সকল বাঁনর ॥ 

দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল । 1 রথুনাথের স্থানে যাহ আমার ধচনে। 
গালাগালি ন। দিও না বালে! মন্দ বোল ॥ | কহ রামে মুর হবে গরুড় শ্ুরণে ॥ 
অ.থাধ্যানগরে তুমি যাহ হণুমান | 
সমাচার কাহ্ও সবার বিমান ॥ 

বধু বাহন গরুড় ধরে বিষুদতেজ । 
নাগপাশে খুচাইতে মেই মহাবের ॥ 

জানাইও ভরূতেরে আমার সংবাদ । 
থেন কার সঙ্গে নাহি করে বিমন্বা ॥ 

ইক্দ্ের বচন মানি দেবত! পবন । 
কহিল রাঁমেরে কর গরুড়ে স্মরণ ॥ 

ধশ্মেতে পালিবে প্রজ। রাখি ধন্মপথ | পবন শ্রীরামে যদি হল কানীকানি। 
'এইরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত ॥ 
কৌশলা। মায়েরে জানাইবে নমস্থার | 

গরুড়ে স্মরণ করে রাম রঘুমণি ॥ 

গরুড়ে স্মরেণ রাম বিষ অবতার । 
€ককেয়ী মাতারে এই কহিও সঞাচার ॥ ) গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টঙ্কার ॥ 
গুণাম করিব শিয়। মনে ছিল সাব। কুশখাপে চরে গরুড় দাগরের কলে । 

বিথাত। সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ ॥ গিলেছিল আজগর ভগারিয়া ফোনে ॥ 

গানকী রহিল বন্দী অশোকের বশে । শন্যভরে গরুড় আইল উভরড়ে । 
নাগপাশে বন্দী রাম লক্ষণ ছুজনে ॥ গাকপাটে পর্ধত কন্দর যায় উড়ে ॥ 
শ্মিত্রা মাতাকে মোর বলো নমস্কার 1' 1 দিগর্িগান্তরের গাছ আনে পাকে টেনে । 

, যথাযোগ্য মবারে জানাইও অমাঢার ॥ ঝর্না গড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে ॥ 

আঁমা লাগি লন্মবণ ছাড়িল শিজ পুরী । সাগরের জলজন্ত পুকাইল জলে । 

স্থখভোগ ছাড়ি ভাই হেল বনচ'রী ॥ শয় পায়ে নাগগণে কম্পিত পাতালে ॥ 
প্রাণের ভাই লক্ষণ হাতের ছিল মড়ি। ; উপাড়িয়।'পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে । 
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি ॥ দশ যোজন থাকিতে ভূঙ্গ পলায় ত্রাসে 
এনাগিপাশে কাতর হইল রথুবীরে। 
ঝরক্ধাদি দেবতা ভেবে হইল অস্থির ॥ 

দূরে হতে গরুড়ের লাগিল নিশ্বাম। 
পা লক্ষমণের খসে পড়ে নাগপাশ ॥ 

'ইন্দ্' আদি করিয়। যতেক দেবগণ | 
ডাঁক দিয়া আনিলেন দেবত1 পবন ॥ 

পদ্মাহস্ত বূলাইল বিনতানন্দন । 
সটৈতন্য হয়ে উঠে শ্রীরাম লক্ষাণ ॥: ইন্ বলে সমাচার না জান পবন 

শাগপাশে বাঁধা আছ শ্রীাস লক্ষণ ॥ 

পাপা 

১০১৬০ শসা 

০ প্প্পপাপা পা পাপী আপাশপিশী পাস 

শর সে পে পপি পপর আস সপ পি পি শপ 

০৬টি পাপী শাপশি পাপাশীশাশীতী পাপা পি আপ সপ শপ 

সপ পাপা নশদ | শাক পা পা্শপীপাপ পাপা জাপা আপার স্পা 

১৮ এপ ৮ শি 

পাশা স্পিন 

সা? জাপা স্পা সপ শশ শালসস্প পাপী 

৬ পো আপ পপ শপ 

পপ শ্ ও পাপী পাম্প 

গরুড় পক্ষীরে কন রাম রঘুমণি। 
গ্রাণদান দিলে সখা ছিলে হে আপা ॥. 
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গরুড় বলেন শুন সবিশেষ কই । 
শ্রীচরণে ভূত্য আমি সথাবোগ্য নই ॥ / 
তুষি বিষুঃ অবতার জগতের পতি । 
পতিত্রত। পাশে আছে আপনা শবস্মতি ॥ 

আমি যে বরুড পক্ষা তোখার বাহন | 
পুববকথা শুভ কেন হও বিশ্রণ ॥ 

শরম বলেন পক্ষী কেলে উপকার । 

বর মাগ পক্ষাবর বা্ছ যে তোমার ॥ 

গরুঙ বলেন বাঞ্। আছে এই মনে। 

দ্বিইন্ মুরণীধর দোখব নয়নে ॥ 

গিতঙ্গ ভাঙ্গম রূপ গলে বনম।ল। 
শিখপুচ্ছ বদ্ধ চুড়। অদ্ধ বামে, হেলা ॥ 
অক] আবৃত শশী শ্রামুথম গল । 
শুতিযুগে মনোহর মকর কুগুল ॥ 
গুলে বনমাল। পাঁরধান পাতাম্বর | - 

সেইনজপ দেখিতে বাসন। শ্রিন্তর ॥ 
শানাম বলেন হব সেব্ূপ কেশনে। 

ধারী রাম আগি সকলেতে জানে ॥ 

ন। বলিহ কৃষ্ণ মু করতে ধারণ । 

সেরূপ দেখিলে কি কাঁহনে কাপিগণ ॥ 
খর বলেন কি জাপিবে কপিথণে | 

৭র। পাখার ঘর বাব গোপণে | , 
এতেক মন্জরণ। কার বিশতানন্দন | 

গাখাতে করিল ঘর অদ্ভুত রচন ॥ 
ভসতবৎসল রাম তাহার ভতরে | 

ঈ(গাইলা ভিভক্গ ভ।ঙগম রূপ ধরে ॥ 

ধক ত্য্জিয়! বাশ ধরিলেন করে। 
হনুমান দেখে বসে ভাবিভেছে দুরে ॥ 
হনু ণলে প্রাণপণে করি প্রভুর হত । , 
*পক্।র সঙ্গেতে এত কমের পিরাধ্ত ॥ 

দোঁখঞেন হুনুগান মহাবেগে বসি । 
ধনু খসাইয়৷ পক্ষা করে দিল বীর্শ ॥ 
হনুয়।ন বলে পক্ষা এত অহঙ্কার | 

ধূন্ুক খুঁলিঘা বাঁশী দিলে আরবার ॥ 
যাঁদ ভৃত্য হই মন থাকে শ্রীচরণে | 
ল্লইব ইহার শোধ তারি [বগ্যমানে ॥ 

শি, রি, সস ইল 

৬৭) 
এ এ চা তি... রিং ০ এস সস উস ৪৫০ প্রি সি টা সপ পাপন 

| বাশী ধসাইয়। দিব ধনুঃশর করে। , 

1 লইব ইহার শোধ কৃষ্ণ গন ॥ 
 এতেক শুনিয়া তবে বিনতানম্দন। 
৷ ঈনছু হাঁপিয়। পাখু করে সন্ধ্রণ ॥ 
(ব্লামেরে প্রণাম করি ঘায় শুন্তপথে |, 
1 দাণ্ডাইলেন রঘুমাথ ধনুর্ববাণ হাতে ॥ 
ৰ তঙ্গ ঝাড়' দিয়া উঠে অন্ুজ.লক্ষমণ। 
( আনপ্দসাগরে মগ্ন নত কপিগণ ॥ 

গুরুড়েন পাথ। শব্দ যত দূরে যায় । 
৷ তত দূর কপিগ্ণ উঠিয়া দাড়ায় ॥ 
ৰ নাগপাশে মুক্ত হৈল ভ্ীরাম লক্ষণ | 
 রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ ॥ | 
একেবারে ঘত্ত বানর ছাড়ে সিংহনাদ । 

| লঙ্কায় রাবন রাগ] গণিল প্রমাদ ॥ 
| বানরের শব্দ শিশি তৃতীয় প্রহরে । 
। শষ্যা হৈতে উঠে বৈসে রাজ লক্ষেশ্বরে ॥ 

প্রাচারে উঠিয়! রাবণ চাহে চারিভিতে | 
ূ দ[ও[য়ছেন লঙ্গমণ ধনুর্ববাণ হর্ঘতে ॥ 
ূ বলে রাবণ যে বাণ বন্ধন াগপাশ। 
 নাগপা।শে মুক্ত হেল লঙ্কার বিনাশ ॥" 
মারলে না মরে বলাম এ কেমন বৈরা। 

| অন্ুমানে বুঝিনু মজিল লঙ্গাপুরা ॥ 

1 দেবের নিবন্ধ রাবণ দেখিয়ে বিপাক । 
 পুত্রাঙ্ষ বলিয়া রাবন ঘন.পাড়ে ডাক ॥ 
*আজ্ঞামাত্র আইল ধুত্রাঞ্গ মহাবার | 
রাও গার চরণে আস মোঙাইল শির ॥ 

। রাবণ বলে ভীম হে প্রধান সেনাপতি । 

| আজিকার যুদ্ধে তুমি ক্ুলাবে আরতি ॥ 
না রাজ ব্যবহ।রে তার বাড়ায় সম্মান | 
৷ মুঝিবারে অনুমতি দিল ওয়! পাণ ॥ 

ৃ রাজ আজ্গমাত্র বার রথে গিরা চড়ে । ৮ 
৷ হস্তা ঘোড়া ঠাট সৈন্য চলে মুড়ে মুডে ॥ 

হস্তা (বাঁড়া চলে আর অগণন ঠাট 

ধূল। উড়াইয়া চলে নাহি দেখি,বাট ॥ 
্ ূ লঙ্কাতে ধুআ নস বার পরম হুজ্জঞানা। 

| শাতাকা,ণ অমঙ্গল দেখল আাপশি ॥ 



সণ প্ামাষণ 
কাশ পি পাটি পরত পাচ লাস শা ও শি পি পাটি শী শী তিপএলী পপি শা পিসি পা 

আউদর চুলো ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী | ধুয়াক্ষের হাতে ছিল এক মহা গদা | -. 
রথধ্বজে উড়ে বৈসে শকুনী গৃধিনী তার আশে পাঁশে বাঁজে জয়ঘণ্টা সদ! ॥ 

 যাব্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার । দেব দৈত্য গন্ধর্বগণের শুয় লাগে । 
কিছুই নামানে বীর বলে মার মার ॥ *। গদা হাতে"করি গেল হনুমান আগে ॥ 

2 * | দোহাতিয়। বাড়ি মারে হনুমানের বুকে 1 
ধুর যু ও পতন! হনুম]নের বুক যেন বজ্জ হেন দেখে ॥ 

ছুই দলে মিশাগিশি দৃঢ় বাজে রণ। বুকেতে ঠেকিয়া গদ্দা হেল খান খান । 
নান] অগ্্র গাছ পাথর করে বরিবণ ॥ কোপ করি পাঁসরে আপনি হনুমান ॥ 

হনুমান বলে গদা গেল রসাতিল। 
এখন আইস আমি বুঝি তোর বল ॥ 
এক বজ্জ চাপড় মারিল তার শিরে। 
কাতর হুইয়া'পড়ে ভূমির উপরে ॥ 
হনুমান মহাবীর সংগ্রামের শুর । 
৮থি মারি ধুআক্ষের কায় করে চুর ॥ 
পড়িল ধুত্্রাঙ্ষ বীর সমরে ছুর্জজয় | 
সকল বানর ডাক করে জয় জয় ॥ 
খুআক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিনী । 
পল[ইল সকলে লইয়া নিজ প্রাণী ॥ 
শুগ্রপাইক কহে গিয়া রাবণ গোচর | 
ধুআ।ক্ষ পড়িল বাত্তী শুন লক্ষের ॥ 

রুষির বুআরাক্চ নলে কোথায় তপত্ধী । 
উখাডড়ধা মরে কে এত দূরে আস॥ 
ছাড়িয়া মাতার আশা ছিরে যাহ ঘর। 
মণুষ্য হইয়া বেটা লঞ্ধার ভিতর ॥ 
বাদরগণ ধলে বেটা চক্ষু থেকে অন্ধ | 
মঞ্ষ। কি পাগির করিতে পারে বন্ধ | 
স্বয়ং বিষু ধধুণাথ বান্ধিলেন সেতু । 
অবতার গ্জলের বংশনাশ হেতু ॥ 
গড়াগড় বাবে প্রাবণের দশ মুত । 
বিহাধণের ৬পরে বরাবর ছত্রদওড ॥ 
কাপল এখ্রক্ষ বার স্বলন্ত আপি । 

' মুল 'লহয়া। এক বানরগণে হানি ॥ 
যুমপের খার়ে কাছে। ভাঙ্গে মাথার খুল। 
কারে। মুও চাট ভূমে পাড়ে মহাবলা ॥ 
খ[গডাখান কাহার মঞ্তকে ভুলে হানে। 
ভর্গ দল বানর আঙুর হয়ে বরণে ॥ 

হণুমান দোখল ব।নরগণ ভাগে । 

জজ চর 

স্পেস িপপেপী সপ সপ শীপিস্পাা পাশ্পীতাসিি 

অকল্পনের যঞ্ধ ও প্তিন। 

ধুআ।ক্ষ পৃড়িল বার্তা পাইল রাবণ | 
অকম্পম ধলে ডাক হাড়ে ধনে ঘন ॥ 

আড্ঞামাত্র উপনীত অকম্পন বার. 
দাণ্ডইল হনুমান ধুআক্ষেন আগে ॥ রাজার“নিকটে আসি নোাইল শির ॥ 
হনুমান থলে খেডা ক শাম তোমার | রাবণ বলে শুন অকম্পন সেনাপতি । 
আমার মংত বুদ্ধ কর একবার ॥ আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥ 
রাক্ষন বাঁশন বাধ তোরে আম পাই। বারের মধ্যে বার তুমি সকলেতে জানে । 
অন্যের (ক প্রয়োজন তোর রক্ত খাই ॥ [ত্র নূলোক্য জিনিতে ভূমি পার এক দিনে ॥ 
এত যন্দি ঢুই শে হেল গাল শাল । তে মার সম্মুখে যুঝে আছে কোন জন। 

ছুই বরে যুদ্ধ কপে দোহে মহাবনী॥ | হাতে গলে বেদ্ধে আন শ্রীরাম লক্ষণ ॥. 
হনূমান আসল, পাথর ছুইখান। মধুর-বচনে রাজা অকম্পনে তৌে। 
রথের উপন্ধে ফেলি ডাকে হান, রা ॥ | ফু ত.চলিল বীর রাজার আদেশে - 
মখ ঘোড়া সায়াথ করিল ছুধমার সানথ যোগায় রথ বিচিত্র গঠন । 
রথ এডি ধান, ধাইন উন ॥ | সসেশ্য লাজয়! চশে ধার কম্পন ॥4 

পপ পাপা পাপা পপ পপ পপ পা পপ পপ আর পাপ জপ সপ পপ পিপিপি ৮ পিসি এ পপীলপাশ সপ শি ও সপ পপ্ম পাট 

শিপ স্পাশিন পাপী পিস পল 



'লঙ্কা কাণ্ড ২৭১ 

আচম্থিতে গৃধিবী পড়িল রথধবঞ্জে । 
উথাড়িয়া গড়ে ঘোড়। বায় মন্দতেজে ॥ রঃ 
অকম্পন নাম তাঁর কম্পে না কখন । 
যাত্রাকালে হস্তপদ কল্পে পুনঃ পুন ॥ 

যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার । 

মার মার শব্দে গেল পশ্চিম "ছুয়ার ॥ 
ছুই সৈন্তে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ। * 
নান! অস্ত্র গাছ পাখর “করে বরিষণ ॥ 
ছুই সৈন্বে মহাষুদ্ধ' হইল অপার। 
রণের ধূলাতে দশ দিক অন্ধকার | 
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আত্মপর | 
বাক্ষসে রাক্ষম মারে বানরে বানর ॥ 

রক্তে রাঙ্গা হৈল বাট ধুল! নাহি উড়ে। 
দেখাদেখি যুদ্ধ করে ছুই দলে পড়ে ॥ 
মহেন্দ্র দেঁবেন্রর আর কুমুদ সেনাপতি | 

রণ দোখি তিন বীর এল শীপ্রগতি ॥ 
তিন বার করে আসি গাছ বরিদণ। 
সম্মুখ সংগ্রামে স্থির নহে তিন জন ॥ 
তঙ্গ দিয়। তিন বীর পলাইল ভ্রাসে। 
হাতে ধনু দাগ্ডাইয়া অকন্পন হাসে ॥ 
নাল বার বড় ধার সকলে বাখানে । 
ভঙ্গ দিয়া পলাইল অকম্পনের রণে ॥ , 
নলবার করেছিল এক] সেতুবন্ধ । 
অকম্পনের বাঁণে তাঁর চক্ষু হৈল অন্ধ ॥ 
শরভঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান । . 
রণেতে প্রবেশ,করে বীর হনুমান ॥ 

হুনুমান বলে বেটা পলাবি কোথায় । 
এক চড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায় ॥ 
পাইক মরিয়া বেট! জিনে ঘাহ রণ! 
পড়েছে আমার হাতে অবশ্য মরণ ॥* 

এত যদি. ছুই বীরে হৈল গালাগালি । 
ছুই জনে যুদ্ধ বাজে দোহে মহাবলী ॥ 
আশী কোটি বাঁণ এড়ে বীর অকম্পন। 
বাণে অচেতন হৈল পবননন্দন ॥ 

সম্বীত.পাঁইয়! উঠে বীর হনুমান 
ক্রোধে আনে শালগাছ দিয়ে একটান ॥ 

চে পা পপ সি লি রস অর সাত উজ শসা পিসী 

] বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান । 
অকম্পনের বাণে গাছ ছৈল ছুইখান ॥ 
জিনিতে না পাঁরে হনূ ভাবয়ে অন্তরে | 

৷ লাফ' দিয়! পড়ে তার রখের উপরে ॥ 
চুলেতে ধরিয়া তারে মারিল অ|ছাড়। 
মাথার খুলি ভাঙ্গি গেল চূর্ণ হেল হাড় ॥ 
অকম্পন পড়ে যদি সংগ্রামে ছুর্য় | 
সকল বানরে বলে রামজয় জয় ॥ 
ভগপ্রাইক কহে গিয়। রাবণ গোচর । 
অঁকম্পন পড়িল শুনহ লঙক্ষেখের ॥ 

বজ্জদংশ্ট্রের যুদ্ধ ও পতন। 

অকম্পন স্বৃত্যু শুনি চরের বচনে। 
কিছু ভয় উপজিল রাবগের মনে ॥ 
হৃদয়ে করিয়। বিবেচনা বহুতর । 
যুদ্ধ বিন! হিত নাহ দোখল অপার ॥ 
তবে আগে দেখি বদ নিশাচরে | 
কহিতে লাগিল তারে আত সঙ্গাদরে ॥ 
বজদংস্র তূমি হও স্থপপ্ডিত রণে। 
তোমার সমান বার ন। দেখি ভূবনে ॥' 
ধনুক পধরিয়! তুমি 'দাড়ালে সমরে। 
শিজে ইন্দ্র সাক্ষাৎ হইতে নারে উরে ॥ 
তৌমারে সহার করি আম দেখগণে । 
পরাজয় কারয়ছি অব্েশেতে রণে ॥ 
অপর কি কব সর্বনাঁশক শমনে ॥ 
তোমার সাহ'থ্ে জিনিয়াছি অবতনে ॥ 
তূমিহ মদরে যাও সামেন্ত লইয়া। 
হৃত্রীৰ লঘনণ রামে আইন ববিয়। | 
এত বানী শুনি বন্দ্রদংঘ্্ নিশাচর | 
প্রণমিয়৷ কহিতেছে রাবণ গোচর ॥ 
মহারাজ এই আমি চলিলাম রণে। , 
আপনি পরগানন্দে থাকুন ভবনে ॥ 
বধিয়া তোমার শক্র সেই ছুই নরে। 
| স্ত্্ীব মীরুতি আর মুখ্য ভিজ ? 
' আপনি গঙ্গল চিন্তা করিয়া আমার | 

| | গৃহে থকি সীতি। লে করহ বিহার ॥ 

ক উর পপ পপ এ 

রর 
| 
ূ 

র 



ব ( কাহাম়ণ । 

তবে বালধ্যক করি সেনার সাজন । পেখিবি সকলে তোরা বিন্ম আমার । 
দশাঁনন আগে আসি কৈল নিবেদন ৭| বধিব দকল আমি শব্রকে রাজার ॥ 
তাহা শুনি প্রণাম ক'রয়া দশাননে | আজি মোর বাণহত কপির আমিষে। 

'বজদংস্্র বীর যাত্রা করিলেক রণে ॥  * | নিশাচর পি দিবে পান্ধবে হরিষে ॥ 
করিল। বিবিধ মতে মঙ্গলাচরণ। রঃ আমিহ বধিয়! শ্ত্ীবাদি কপিগণে। 

বান্ধলেক নিজ অঙ্গে অনেক, রক্ষণ ॥ ৷ ভক্ষ করিবণনিজে আরাম লব্বমণে ॥ 

ূ 

সত লী পাজি 

1 

ূ 

পরিলেক অঙ্গে সান! মাথায় টোপর। বজদং& নাম মোর বজ হেন দাঁড়। 

পুষ্ঠেতে বাঞ্ধিল তুণ পুরি তীক্ষ শর ॥ চরণ করিব তাহাদের আমি হাড় ॥ 
আর নানা অস্ত্র শত্ত্র করিল! বন্ধন। . . | তোর। সবে ভয ত্যঙ্জি চলহ সঘারে 
রখের উপরে গিয়া কৈল আরোহণ ॥ £ ! শক্র বব করি শী ছিরে যাব ঘরে ॥ 
কিব। তাঁর রথ অতি মনোহর হয়। এত নুহ বজদ-ট্র সৈন্য হুহুঞ্চারে। 
অলঙ্কত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহর ॥ উপশাতি হেল আসি উজজাপের খাবে । 
তীর রথ ছুই 'দকে যায় মনোরম । 
সহজ সপ্ডতি সংখ্যক তুরঙ্গম ॥ 
ঘোড়ার পশ্চাতে পুই সহজ সপ্ডতি। 
যাইতেছে মদমন্ত হত। মন্দরগতি ॥ 

. নণ্ডক ছন্৷ | 

তবে, দেখি তাহারে, সেইমত দ্বারে, 

এ 

আপ ৯ শশী শশিিশিশীট শিট শিশোশিশাশ্ীশেী ০ শী প্পাশাশাসিক্পীপসস্প শা্পপি্পাশ শীশাাশাশাশী সিট শী শশী 

প্রবঙ্গমগণ। 
মবেতে যাইন্ছে বজব“ দিব্য রখে। তারা, তরশথরা, করেতে ধরি, 

এক লক্ষ ধন্ুপ্ধর যায় অগ্র পথে ॥ ৃ ০ খা মন ॥ 
আর কত ঢালী শূলা তোমা খর্পরী। : তাহা, নিরথি তারা, মেঘের দারা, 
যাইতেছে রথে গজে ঘোটকেতে চড় ॥ ! হেম লষে বাণ। 
বাজতেছে গহজ মহ, রণভেরা। ৃ তাছে, বানরগাণে। বিদ্গি মনে, 
নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়া হাতী বোর বেগি ॥ কেলা খান খান ॥ 
দেই সব শব্দে লঙ্কা কার দলমাল। | তবে, কুপিত মতি, বানর ততি। 
রণে খায় বসন বেন মহাকাণ ॥ ূ রুক্ষ শিলা মারি । 
বইতে যাইতে (নখ নাঁন। অন্ন |") করে, কুলি দন্ত, সোনার অন্ত, 
'গঞাতে পড়ে তান উদ্ক। ঝলসণ ॥11 গভীর হাকারি ॥ 
মুখ দিয়। অগ্নিশিখা করিয়। বমন | ৷ তাহে, ত্রাসিত মন, কৌণগগণ, 
শিবা সব করিতেছে আঁশব শিঃদঘম ॥ ূ পলায়ন নরে। 
রথের ধোড়|র নেত্রে পড়ে অক্রুজন | 1 চার? দেখি ছ্রন্ত।, - বজরদন্ত, 
পুনঃ পুনঃ ত্যাগ করে তারা ফু খল ॥ 1 নরিনয়ে শরে | 
তাহা দেখিয়াও বজ্জদংগ্ অশার্কিত | | তার, পনের তুণে। ধনুক গুণে, 
কহিতেছে সৈশ্াদিগে অত্যন্ত খাব ॥ কণে বারে বারে। 
অমন্ঈল দেখি কেহ না কর চিন । | ফর, জমণ করে, কেহ তাহারে, 
অতি মন্দ শ৩করা কহে সর্বগন ॥ ূ নক্ষ্যিতে শা পারে ॥ 
আর শুন কি করিবে এই অমঙ্গলে । ভার, শর শিকরে, বত বানরে, 
মব অগ্গ্ল ব্নাখিব বাহুবলে ॥ জঙ্গর কাঁরল। 



স্হ্কাসাও। 
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হ টি 

হু নদ নি ৭ রঙ ক'লেন গুড়া ॥ 

২177 বাধার, পদনে আর, 

বহে ম্বানবাব। 
রি ৬ 
রর মে 0৮৮ |. 

(৮৮2, গড ভাগ, (ছাঠাতি হাথে, 
গজ 

দেখি তার' মেন! ।, 
র, পে/সিত হয়ে, যাস পলা য়ে, 
এ চাহে না ॥ 

মর ছিতি, বমবপতি, 
করি সি"হনার । 

দিল, আপন সখা, নিকটে দেখ।, 
মানোতি আহ্লাদ ॥ 

তাহার বাণ, 

করি প্রশৎমম | 

দিল।, পাছু পশারি, 
আলিঙ্গন ॥ 

পাশা সস ও পরান 

ওব। 

৬ নি, ও শীনশুমণি, 

ভর্শি ৬ 

সস শা 

হণ স্ ৬14 

৭ তা 

পাহতঠর 2 পান । 

এখানেনত নি ৬ ৮ ূ 

উর ডে রণে রাবণ কি ূ 
প্রহস্ত সম নর থে টা তর [শু ॥ 

তুমি অমি শিকুন্ত রঃ সা সি | 

ই করজন আছি সমরে পণ্ডিত ॥ 
বিশেষ অধিক তূমি জানি চিরদিণ 
করিয়া অনেক যুদ্ধ হয়েছ গ্রবীণ ॥ 

তাপে প্রচণ্ড তাহে দার বহু 

ভ্রীরাম লক্ষণে আন হাতে গলে বাজি ॥ 
রাধণের কথা শুশি নিলু স। 

রা ল্ম্মমণ রূণে আনঙ্দি করিব 
রে রর রে পে কেশ ৪ পে ঠা 

তি 

হী 
1 

চর 

তু 2১১8) 
। ১৭5 | 51 

স্ব সস্তা 

গে কের 
বন] 

€ ১৮০71 ডে 
টি সাঃ ও ] 

স্পা পপি ০ শী পাশ 

সপ শি ৮৭ 

আগে আম তোখারে বলেছি যুক্তি সার । 
[ত। নাহি. দিব যুদ্ধ করিব অপর ॥ 

দননির! হামা) করিব ধন্গাভি? 
“শনন বণে মামা ক্পানি ভব বে ॥ 

পর মান। রত না র। 

দি তোমার ॥ 

] রর টি ধতে না পারে । 

খঙ্রএুস মহাশাদ কোপিন লহাহন ॥ 

দেবগন স্থর নহে যাহার শিবাদে | 

চন 

হাতে ত্য আইল যে বারে তুণ ॥ 

মুখর কাজি শাশুক দেখে চাদ বাছ। 
রগ ্ ৃ ০ টে 

তঙ্গ ৭7 এ টা হন 

ভিন দাবে থাক শুনে কটকের রোল । 
(তন দ্বারে চারি বার আছিল গ্রগান । 
মহেত্দ গেবেক্ছ্ যে সরি ৪ শা পা 

এর পাদ না চা স্ রা ॥ 

রা বার অসি করে গাছ বাররণ । 
শঙ্গ দিল রাক্ষন সঅহিতে নারে রণ ॥ 

এ্রহস্তেরে চারি বার দেখে দুরে 
পাতে রে ধনুব্বাপ 

হত দেলন্ নে আঙ্গদ হন্মা 
চা রা " 

| পরলে হা না 

৮০ মাচ 

বুরধক্ষক। 



আঁটুর চাপান দিয়া চারি ধনু ভাঙ্গে । 
স্মালসাট দিয়ে গেল চারি বীর-আগে ॥ 
'কুপিয়া অঙ্গ? বীর ছাড়ে সিংহনাদ | 
লাঁখির চোটে মারিল রাক্ষন মহানাদ ॥ 

মহাহনু হন্মানে দোহে বাজে রণ। 
মহাহনু চেপে ধরে গবননন্দন ॥ 
করিয়। পাথালিকো।লা লয়ে গেল দূর । 
কপটে কহিছে হনু বচম'মধুর ॥ 
তোর নাম মহাহনু আমি হনুমান । 
মিতাণি করে নাম মিলিল 'সমান ॥ 

দুই পিতা ছোট বড় কে হয় কেমন । 
বারেক করিয়। ঘৃদ্ধ বুঝিব ছু জম-] 
শানয়াত মহাঁহন বলয়ে তরাসে। 
মৈত্র সনে হদ্জ করা যুক্তি না আইসে ॥ 
হন্সান বলে কর ধাচিবার আশ। 

তিলেক বিলম্ষ নাই করিব বিনাশ ॥ 
বক্সের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি | 
ব্তমুষ্টি মারিয়া ভানিব মাথার খুলি ॥ 
এত বলি হনুমান কসে মারে চড়। 
ভূমে পড়ে মহাহ্ম করে ধড়ফড় ॥ 
মহ্যাহণু পড়িল ক্ুষ্লি লহ | 

গ্রবেশিল বরণে যেন ক যম ॥ 

কপিল মহেন্দ্র বার বে? শলান। 

দীঘ এক শালগাঁছ উপাঁড়ে তখন ॥ 
এড়িলেক শালগাছ দিয় হুহ্ষ্কার । 
রখ সহ ষজ্ধুম,হৈল চুরগার ॥ 
যন্তশূম পড়ে রাণে রাখল কোপন। 

রুবিল কে'পন বীরে হুমেণবন্দন ॥ 

যুড়িল কো।পন বার তিন শত শর | 
ধিন্ধিয়ে দেবেন্দ্র বীরে করিল জর্র ॥ 
কৃপিয়। দেবেক্্র বার করিল উঠানি। 
পর্ববতের চুড়। ধরে করে টানাটানি"। 
দুই হাতে উপাড়িল গাছ আর পাথর । 
গাছ পাথর ল 

কাঁলান্ত 

ইয়া বীর ধাইল সন্বর ॥ 
ঝঞ্চনা পড়য়ে ষেন গাছ পাঁথর হানে । 
পড়িল রাক্ষণ বার দ্ুষ্জয় কোপনে ॥ 

লঙ্কাকাও। | | ২৭৫ 
সি এর স্পিন ৬ ০৯ আস পা ৮ রস, ৯ পল, পি পলিপ পম জজ পাকি সিল পলিসি পু থা 

চারি সেনাপতি পড়ে প্রহস্ত তা। দেখে 

গ্রহ্ন্তের রণে দেবগণ কম্পমান | 

/ পুরিলা চারি বীরের সন্মুখে ॥ 

পা পপ ০৯ পপ ও এ পপ পা সপ জপ শপ পা আশ ও 

শে পাশা তি সত পপ শা শি আসা 

মহেন্দ্র দেবেক্দ্র পলায় অঙ্গদ হনুমান ॥. 

গর্দারখান সেই শীল বার রাখে। 
তাঙ্গিল কটক সুব নীল তাহা দেখে ॥ 

নীল বলে প্রহস্ত তোর কি বেড়েছে আঁশ 
অনশ্য তোয়ারে আঁজি করিব বিনাশ ॥ 
রুধিয়-প্রহস্ত বলে ওরে বেটা নীল । 
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল ॥ 
এত যদি দুই বারে হৈল গালাগালি । 
ঠুই জানে যুদ্ধ বাজে হে মহানদী ॥ 

৷ ভিন শত বাণ বাঁর বুড়িল ধনুকে | 

পেশ পাপা আপস পপ শা এ 

চিলির 

এ পর ও এ ৯ জা রর ৯ ও পর পপ পা স্ শপ শা, এসি পি 

০০০ -0পারচটিকহ০০হাররল৮৯৯- গাই প্র 

1 ৷ মেখেতে চপল! বেন গলার 

সন্ধান পুরিয়! মারে শীল -বীররু বুকে " 

বাণ খেয়ে নী বীর করিল উঠানি। 
পর্বতের চূড়া ধরে করে টানাটানি ॥ 
দশ। যোজন আনে বীর পর্বতের চূড়া। 
গ্রহাস্তের মাথায় মেরে মাথা কৈঢা গুড়া ॥. 
হস্ত পড়িল রণে লাগে চমতকার । 
গ্পাইক রাবণে জানায় সমাচার ॥ 

রা 

২ 

|। 

হত্ত পড়িল বার্ত! শুন লঙ্কেশ্বর | 
রবণ বলে কল হলে! নর আর বানর ॥ 
রাবণ বলে যে থে বীর ধনু বরিতে জানবে 
ছোট বড় রাক্ষস চলুর্ক মোর লনে ॥ 
৫সনাপতি পড়িল রাজ্যের ঢুড়ামণি। 
আর কারে পাঠাব যাইব আপনি ॥ 

নি | পা 

2 হত 

্ শখ 

প্রন 

পনণের প্রথম শরির যুদ্ধে গধন 

ছক্রিশ কোটি রাবণের প্রধান দেনাপতি 
সাঁজিয়া চলিল সবে রাবণ মংহতি ॥ 
'ভাই ভাইপো! আদি কুমার ভাগ লা | 
হতী ঘোঁডা ঠাট কটক নড়ে মুড়ে মুড়ে ]. 
ধুঝিবার তরে নড়ে রাজাত রাবণ । ', 
সব্বাঙ্গে ভুবিত করে রাজ আন্ভরণ ॥ 

৪ | 



২৭৬ । 

দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল । 

ন্্র দুর্্য জিনি শোভে কর্ণের কুগুল। 
রাঁবণের রথখাণ সাজায় সারথি |. 
নানা রত্র মণি মুক্ত! নির্মাইল তথি ॥ 
কনকে রচিত রথ মাণিকের চাক । , 
রত্বের কলসে.সাঁজে নেত্বের পতাকা ॥ 
বিচিত্র নিশ্মীণ রথ সাজায় হ্বন্দর। 
রখের উপরে উঠে রাজা লঙ্ষেশ্বর ॥ 
থাড টাঙ্গি শেল শুল মুষল মুদগর 1 
নানা জাতি অস্ত্র তুলে রথের উপর ॥ 
গদ| শাবল লয় কেহ কাছেতে কামান। 
বিচিত্র নিশ্ম'ণ করে লয় ধনুর্ববীণ ॥ 
'হুস্তী ঘোড়। ঠাট কটক চলে মুড়ে মুড়ে । 
বিংশতি যোজন-পথ সৈন্য আড়ে যোঁড়ে ॥ 
কটকের পদভরে কীপিছে মেদিনী। 
রাবণের বাদ্যভাগড সাত অক্ষোহিণী ॥ 
এক লক্ষ দগড় ছুই লক্ষ করতাল। 
দুই সহজ ঘণ্ট। বাজে ম্বদঙ্গ বিশাল ॥ 
ভেউরা ঝাঝরা বাজে তিন লক্ষ কাড়া। 
চাঁরি লক্ষ জয়ঢাক ছয় লক্ষ পড়া ॥ 
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শুঙ্খ আর বাঁণে। 

তিন লক্ষ তাস। বাজে দামামার সনে ॥ 
ঢেমচা খেমচ1 বাজে ছুই লক্ষ ঢোল । 
তিন লক্ষ পাঁখওয়াজ বিস্তর মাদল ॥ 
জয়ঢাক রামকাড়া বাজে জগঝন্প। 

*পাথওয়াজ তবল বাজে ত্রিভুবনে কম্প ॥ 
বাঞ্জিল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চানন হাজার । 
দুন্দুভি ডন্দুর শির্পা সংখ্যকা করা ভার ॥ 
থঞ্জনী খমক বাজে সেতারা তবোল। 
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল" ॥ 
'তুরী,ভেরি রণশিঙ্গী বারো লক্ষ বাঁশী। 
দগড়ে 'রগড় দিতে দশ লক্ষ কাসী ॥ 
টাকীরা। টন্কার আর চৌতারা মোচগ্গ | 
বাছ্ধ শুনে বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥ 
ভিন কোটি বুন্দ ঠাটে দাজিল রাবএ1 

শত কোট হবে মান রখের কিনুন ॥ 

পিপল পিসি শর্ত সপ শি শি তা শাক্পিন 

রামায়ণ। 

শসা 

এ ৮ শশী শট শীশী শশী শশী শা শীীশ শীশীশীশটী শী শশী ীশীনী্ীশীশীটশ ৮ শীশীশীশাশিশী শশা শি োসিসপশী ১১:৮৫ 

 কহিতেছে বিনীনণ, 
র 
শশা 

৮৮ ০ শপ পপ পপ ৯ পপি পশলা 

রত্রময় কলসে পতাকা সারি মারি। 
সংগ্রাঁমেতে সাঙ্গিল লঙ্কার অধিকারী ॥ 
রাবণ করিল যদি রথে আরোহণ । 
ভয় পেয়ে মন্দ বায়ু বহিছে' পবন ॥ 
রবি হৈল মর্ন তেজ ঢাকিয়া কিরণ। 
স্শঞ্চিত ন্বর্গের সকল দেবগণী | 
ধনুক ধরিতে জানে ঘত নিশাচর । 
রাধণের মঙ্গে চলে' করিতে সমর ॥ 
রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক টক্কাকু। 
পশ্চিম দ্বারেতে যাঁয় করে মার মার. ॥ 
মণিময় মুকুট শোভিজে দশমাথে | 
ত্রিডুবন বিজয়ী ধন্নক বাণ হাতে ॥ 
সৈন্য দেখে দশানন দাগ্ডাইয়া রখে। 
বিভীবণে জিজ্ঞান। করেন রঘুনাথে ॥ 
শত.কোটি রবি.শশী জিনিয়া কিরণ। 
বল দেখি সংগ্রামে আইল কেনি:জন ॥ 
বিভীঘণ বলে রণে আইল দশীনন। 

জ্যেষ্ঠ ভাই আমার বিজয়ী ত্রিভুবন ॥ 
ব্রহ্মার নিশ্মিত রথ বহুরূপ ধরে । 

তুষ্ট হয়ে দেবগণ দিল ধনেশ্বারে ॥ 
কুবেরে.গিনিয়া,রথ নিলেক রাবণ । 

অসিষাছে সেই রখ করি আরোহণ ॥ 
কোটি সূর্গ্য জিনির। সৌন্দর্য খরতর ॥ 
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর ॥ 

কৃরিব!স পণ্ডিতের কবিত্ব স্থন্দর ॥ 
রাম 'াবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর ॥ 

রথে দেখ নারায়ণ, 
ছত্র দণ্ড ধরে দেবগণ। 

কপালেতে দশ মণি, দীপ্ত ৫ষন দিনমণি, 

' এ রাজ! লঙ্কার রাবণ ॥ 

হেসে রঘুনাথ কন,  চিনিলাম দশীনন, 

'যোগ্য বটে লঙ্কার অধিকারী । 

কুবৃদ্ধি এমন কেনে, দেবকন্তা কেন আনে, 

পরনারী কেন করে চুরি ॥ 
প[উয। ব্রহ্মার বর, নাম ধরে লক্কেশ্বর, 

দেবষায়া না পুষে রাবণ । 



রঙ্াকাও | 
আল, এ পি | পি পি এড পদ হোস্ট জিতল পল লী পাটি আজি | পা শি কাজি হাস হি স্পস্ট পপি 

আমি রাঁবণের যম, না থাকিবে পরা ক্রম, 

মোর হাতে সবংশে মরণ ॥ / 
হ শুমিন্রানন্দন, এই কি রাজা রাবণ, 

আদ কেব। উহার সৎ ও 

হাতে ধনু স্বরচিত, এ পুজ্র ইন্দ্র 
সঙ্গেতে উদার সেনাপতি ॥, 

কুন্ত নিকৃন্ত ছুঙ্গন, , কুস্তকর্ণের নন্দন, 
স্ষে সৈন্য আইল অপর । 

সারুদচন্রণ নেলি, 

রামায়ণ করিল প্রচার ॥ 

বাবাণর প্রথম দিবস যুক্ক। 

বিহীয়ণ কহিছে লঙ্কার সমাচার । 

রান বলে নিভীণ হও আগুসার ॥ 
দিচ্জাঁসা করিল ঘদি প্র রঘুনাথশ 
কটক চিন'য়ে দেন ভূলে ডাশি হাত ॥ 

রানণের ধনু 9ই রতনে রচিত । 
রাঁদার দক্ষিণে এ কুমার ইব্দছদিত ॥ 
মেঘ সম অঙ্গ তাঁঅবর্ণ ছ্বিলোচন | 
নাগপাশে 'বেঁধেছিল তোমা দুইজন ॥ 
পগেন্র দেখেকর:অ দি রশে পরাভব | 

কোট ইতর জনি দধা!ননের বৈ শব ॥ 

এমুন উশ্বর্য কেন হারয়ি রাবণ 

আমার ম"গাঁগেতে বাঁচিবে কোন জম ॥ 

রাবণেরে দেখিয়া স্তগ্রার ভ্রালে কোপে। 

গিষ। স্ৃতীব রাজা যায় বীরদাপে ॥ 
টা ঙীল নে পর্বতে দিল টান। 
এক টাঁনে উপাড়ে পর্বত একখান ॥ 
ঘুরার পর্ববতত,গো' টা আঁতিশয় রোনে। । 

গডিজয় হানিল বার রাবণ উদ্দেখে ॥ 
কোগেতে রাবণ এড়ে দশ গোট! বাণ। 

বাণে কাট পর্বত করিল খন খান ॥ 
ব্যর্দ গেল পর্বত সুতীল রাজ। দেখে । 
কোঁপেতে রীবণ বাঁণ ঘুডিল ধনুকে ॥ 
তিন শত বাণ রাবণ ঘুড়িল ধনুকে । 
গুর্জিয়! মারিশ বাণ হতীবের বুকে ॥ 

বাদ্দীকি থে বদির 

টা 
সি পাশে পপ পর জা পদ সি ১ পপি সি শস্টী লী এপি ৯ শি লা 

৷ বাণ খেয়ে স্থতরীব সঘনে ঘুরে বুলে)। 

 ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব পুধাকলে ॥ 
 স্থ্ীন হারিল বদি পলায় বানর । 

1 কোপেতে ধনুক,করে নিল ঘুবর ॥ 
সন্ধান পুরিয়া যানকরিবারে রণ।, 
হেনকালে €বাড়হাতে বলেন লব্ঘনণ ॥ 
৫ ণ বলেন প্রভূ ভূমি খাক্ বসে। 

আমি মধরি দশাননে চক্ষুর নিমিষে ॥ 
ৰ রাম বলে কত সদ্ধি জাঁনহ লক্ষণ । 

ূ 
| 

+ বীবণ সম্মুখে যুদ্ধ সংশয় জীবন ॥ 
৷ বাহুবলে শ্রিভুনন জিনিল রাক্ষস । 
' পাবণের সঙ্গে যুদ্ধ না কর মাহস ॥ 
তথাপি লম্মণ যান পুরিয়া সন্ধান । 

হেনকালে লক্গনণেরে ধলে হনুমান ॥ 
হনুমান বলে তুমি তিষ্ঠহ লক্ষ্মণ । 

কৌতুক দেখহ আমি মাঁরিব রাবণ | 
' আমার সংগ্রামে যদি পায় হে নিস্তার । 
তবে ল্মবণ তব যুঝিব.র গার ॥ 
৷ লক্ষণের পদধুলি হনু লায়ে মাথে । 
। হাক দিয়া পড়ে গিরা রাঁবণের রথে |. 

সন্মুখে দাড়ায়ে বার পরম সন্ধানী । 
সারথির কেড়ে লয় হাতের পাঁচনা ॥ 

। দেন দনধ (ঈিন লহ এক্গার.কারপ। 
| বানও হই তোপ ব পন চাবশ ॥ 

 ছের মৃণ্চ দেখ মোর শ্রমের চড়া। 
: হের পদ দেখ মোন কৈলাসের, গোজ। ॥ 

(হে হও দেশ মের পন্দতের সার । 
হাতের আঙ্গুলি দেখ সুপপের আকার ॥ 
হের নথ দেখ মোর বনের সোসর। 

(এক চড়ে তোমারে পাগার যমঘর ॥ 
। রাবণ বুলে তোরে পেলে আন্বে নাহি কথ। 

পড়িলি আনার হাতে আঙ্গি বাবি কোথা ॥ 
হু বপে তোরে কি মারিব এক্ষণে 1 
পূর্চে মারিয়।ছি বেটা চ্ডেবে দেখ মনে ॥ 
অক্ষয়কুমারে মেরে পোঁড়ালাম় শোকে । 
দে শোক রাবণা কোর পিঙ্গিয়াছে বুকে ॥ 

শা শশা পপ স্পা শপ পাছ পাপা ২ শামি 

০ সপ সপ পপ পপ পাপ পাপা ১ 



নর | 

আপন পারে কোপে বার হনুমান | 
রাবণে চাপড় মারে বজের সসান ॥ 

চা খাঁইয়। রাবণ হৈল অচেতন | 

ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রচ্মার কারণ ॥ 
সপ্িত পাইয়া পুনঃ উঠিল মন্থর । 
ডাক দিয়! ভূনুমাঁনে করিছে উন্ভর ॥ 
রাবণ বলে বানর! রে তুই বঢ় বার । 
তোর চাপড়েতে মোর কীপিল শরীর ॥ 
হনুমান বলে মোর কিসের বাখান। 

মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ ॥ 
তোরে মারিলাম বেট! উঠে তোর রথে। 
হারি পি্ধ হোলো তোর সবার সাক্ষাত ॥ 

অ।পন। পাসরে কোপে রাজাভ রাবণ । 
হনূরে চাঁপড়.মারে করিয়। গর্জন ॥ 
হনুমানের বুকে মারে মে বজ চাপড় । 

রথ হৈতে পাড়ে হনু করে ধড়ড়। 
ভূমে পড়ে হন্মান ঘুরে ঘুরে বুল । 
হশুগানে ছাড়ি বিন্ধে মেনাপতি নীলে ॥ 
সপ্বিত পাইয়! উঠে বার হনুম[ন । 
ডার্ক দিয়া বলে রাবণ হও সাবধীশ ॥ 

রাক্ষন নাবণ তোর এই বারপণা | 
মোর নে বুদ্ধ করে অশ্যে দেও হানা ॥ 

হনুমান যত বলে রাবণ না শুনে । 

শীল সেনাপতি বিদ্ধে আপনার মণে ॥ 
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চে।খ চোখ শ্র। 

নংলেরে বিদ্ধিয়ী বার কিল জঙ্জর ॥ 
আপনার রক্তে ভিতে নীল নেনাপতি । 
কেমনে জিনিব রণ করেন যুকতি ॥ 
দার্ধাকাপ নীলবার যেমন দেউল | 
গায় করি নীল বার হইল নেউল ॥ 
নেউল প্রমান বীর হইল মাঁয়াতে। 
এক লাফে পড়ে গিয়া রাবণের রুখে ॥ 
রাবণের রখে চড়ে নাহি করে ডর। 
শীলের বিক্রম দেখি রাবণ ফর ॥ 

নীলের মারিত ধন্থুকেতে বাণ যেড়ে। 
লাঁধ দিয় শীল শিস! রণববাল ধারে । 

বি 
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 বীমারণ। 
শা আআ জপ পিপি সস লাশ ৬ পপ ি্ষও স ি পািসরহবউক* হা পা, রস 

মাথা তুলি রাবণ রাজ! উপরে-নেহালে । . 
ন্ বার পড়ে ভার ধনুকের ছলে ॥ 

নীল বারে ধ'রবারে রাবণ চিন্তিল। 

' লাফ দিয় শীল তার মন্তকে উঠিল ॥ 
নীলেরে ধরিতে হাতি বাড়ায় রাবণ ।. 

মাথ! হৈতে মুকুটে উঠিল ততর্ণ ॥ 
রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি। 
ঘুকুট উপরে বেড়ায় শি'রি ঘুরি ঘুরি ॥ 
মায়! করি বেড়ায় রাৰণে দিয়া ফাকি । 
ঘন পাকে ফিরে যেন নাঁচনীয়। পাখী ॥. 
কড়ি চক্ষে চায় তরু না দেখে রাবণ । 

দোখে পুনঃ পুনঃ পা পার দরশন ॥ 

₹£/এক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমিষে | 
ধরি ধরি মনে করে স্থানান্তরে এসে ॥ 
ন.ন] মায়] জাঁনে বীর মায়।র নিদাঁন। 
নেউল এ্রমাণে:বার কিরে স্থানে স্থান ॥' 
কুগিল যে*নাল বার বুদ্ধির সাগর । 
লাঁখি মারে রাবণের মুকুট উপর ॥ 
ভাগ্য ফুলে রাবণের রহে দশ মাথা। 

আনেক মতে রাবণের করিল অবস্থ| ॥ 
নীলের বিক্রম ঘেন সিংহের প্রতাপ । 

রাবণের মস্তকেতে করিল গরআব ॥ 

নাবখের মুকুটেতে শীলবীর মুতে | 
মুখ বয়ে.পড়ে মুত্র সর্বব অঙ্গ তিতে ॥ 

প্রঅ।বের ধার। বহে রাবণ অঙ্গেতে । 

। আভরণ'কুষ্কুম ভাপিয়া গেল জোতে ॥ 

ূ 

ৰ 
র 
ূ 
| ৰ 

দেখিয়াত দেবগণ দিল টিটকারি । 

কুপিল রাবণ রাজা লঞ্ষা অধিকারী ॥ 
( ধন্াকে যুড়িয়া বাণ আছেত সন্ধানে । 
দেখিতে ন। পায় বাণ মারিবে কেমনে ॥ 
একবার মায়। করি উঠে মুকুটেতে | 
আরবার লাফ দিয়। পড়ে গিয়া রথে ॥ 
মুকুট হতে রখে যেতে দেখিলেক ছায়া । 
সন্ধান পুরিয়া নীলের ভাঙ্গি দিল মায়া ॥ 
বাণে খায়ে নীল বার পড়ে ভূমিতলে | 
শ1গাতে বাচিল প্রাণ 'গুধ্ব পুণ্যফলে ॥ 
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নীল বীর হনুমান হইল বিমুখ |... | ভুইজনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা | 
লঙ্গমণ আইল রণে পাতিয় ধনুক ॥ / প্রাণপণে মারে বাণ যার যত শিক্ষা ॥ 
লক্ষমণ বলেন তোর বুষি বীর পণ । তমর্ত সমর্থ বাণ বাঁণ ব্র্মজাল। 
আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ ॥ 
লক্ষণের কথা শুনে রাবণ রাজ! হাসে। 
পলারে জপস্বী বেটা প্রাণ লয়ে দেশে ॥ ; অগ্নিবাণ যমবাণ যমের সমান ॥. 
এত যদি ছুইজনে হৈল গালাগ|লি। সুচীমুখী শিলিমুরখী বাণ বিরোচন । 

- চারিদিকে পড়ে যেন" অগ্নির উথথাল ॥ 

ূ 
ূ 
অ 

ৃ 
ছুই জনেংযুদ্ধ বাঞ্জে, ট্টোছে মহাবলি ॥ ৰ সিংহদন্ত বজ্জুদত্ত ঘোর দরশন ॥ 

ৰ 
ূ 
ূ 

৷ 
ৃ 

ঃ 

অরুণ বরুণ বাণ বাণ খরশান । 

ছুই শত বাণ:এড়ে রাজা দশানন । 'কালদন্ত এধিক ও দীর্ঘ কণিকার । 
বাণেতে-কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষণ ॥ | 'খুরপার্খ শেলান্তক অতি তীক্ষধার ॥ 
ব্যর্থ গেল বাঁণ সব চিন্তিত রাবণ । '। নীল হরিতাল বাণ বিকট দর্শন | 
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ অদ্ধচন্্র চক্রবাণ যমের সমান ॥ 
তিন শত বাণ মারে ঘুড়িয়া ধন্থুকে | এত বাণ ছুইজনে করে অবতার | 

ফুটে তিন শত বাঁণ লক্ষ্মণের বুকে ॥ দশদিক জলস্থল হৈল অন্ধকার ॥ 
বুকে ফুটে বাঁণের যে বিদ্ধি রহেক্ষলা'। লক্ষ্মণ বরিষে বাণ তার। যেন ছুটে । 

লদ্মমণের আঙ্গে'যেন রক্তপান্ম মালা ॥ রাবণের হাতের ধনুকখান কাটে ॥ 

বাঁণে বাণে লক্ষণের নাছি ঢলে দৃষ্টি । আর যে পঞ্চাশ বাণ পু'রল সন্ধান । 

খসে পড়ে লক্মমণের ধনুকের মুষ্টি ! নাবাণের থাকে বাছে বজের ফমান ॥ 
র 
] 

| 

সন্বরিয়া লক্ষ্মণ শ্স্থির কৈল বু । | খাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে । 
কাটিলেনপ্রাবণের হাতের ধনুক ॥ ৷ প্রন্মা দিয়েন শেল তাহা পড়ে মনে ॥ 

কাট! গেল ধনুক বানরনণ হামে। মগ গড়িয়া র।বুণ শেলপাট এড়ে । 
আর ধনু লন রাবণ, চুন শিমিষে |.  ঘমের ধোসর শেল বাণেতে উখড়ে ॥ 

লন্মবণ উপরে করে বাঁশ বরিদণ | ( শেলপাট এড়িলেক দিয়! হুছুশ্ধ'র। 

রাবণের বাঁণে আচ্ছ।দিল যে গগণ ॥ | ন্র্গ মা পাতালে শাগন চমছুকার ॥ 

কোপ করি লক্ষণ ধনুকে দিল চড়া ।' 1 লঙ্গরণ গান বাণ শেল কাটিবারে। 

কাটিলেন রাবণের রখের অন্ট ঘোড়া ॥ ; ঠেকিয়া শেলের ঘুখে ভন্ম হয়ে উড়ে ॥€ 

ঘোঁড়া কাটা গেল রথ হইল অচল। রাখা নাহি মায় শেল ব্রহ্মার বে বরে। 
সারথির মাথা কাটি পাঁড়ে ভুমিতল ॥ বাযুবেগে যায় শেল লগ্ষণ উপ্রে ॥ 
পড়িল সারথি অশ্ব দেবগণ হাফে। পড়িশ লক্ষণ খাঁর শেলের আঘাতে | 

আর রথ যোগাইল চক্ষুত্র নিমিধে ॥ ' পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে ॥ 
লাঁফ-দিয়া দশানন সেই রথে চড়ে । লকব্ষমণ পুড়িল রথে হয়ে অচেতন ॥ 
তিন শত বাগ তবে একেবারে যোড়ে ॥ | কুড়ি হস্তে লক্ষমণেরে ধরিল রাবণ ॥ 
দেখিয়া গন্ধবর্ধ বাণ যুড়িল লম্মমণ | রথে তুলে লক্কার ভিভরে তে চার | 

রাঁবণের যত বণ কৈল নিবারণ ॥ শত মেরু ভার হৈল লক্ষণের কা ॥ 
লন্ঘবণ রাবণ দৌঁহে বাণ ,বরিষণ | কুড়ি হাতে টানিতে লঙ্কার অধিপতি । 
দুজনার বাঁণে ঢারে ববির কিরণ ॥ নাড়িতে লঙগ্মণ বীরে নহিল শকতি ॥ 

০ 
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হাত তবির। কাটিতে ভাবিছে দশানন | 
জ্রটিল তপন্ধী বেটা তাঁবি কি এমন ॥ 
তুলিলাম হিমালয় পর্বত মন্দর | 

বামায়ণ 

অক্ষকুমারে মারে পোড়ায় লঙ্কাপুষী | 

গা থরযৌড়। এই বেলা মারি ॥ 
ী হইয়াছে বেট। পৃষ্ঠে লয়ে রাম । 

স্তা হ'তে অধিক কি" 'মনুম্য বেট। রা ॥ * আজি দিব প্রতিফল করিয়। সংগ্রাম ॥ 

কৈলো নস পর্বত তুলিলাম 'বাম হাঁতে 
কুড়িহত্তে লক্ষমণেরে না পারি না রে ॥ 
লক্ষমণে নাড়িতে নারে হৈল অপমান | 
দুরে হতে দেখে তাহা বাঁর হনুমান ॥ 
রাবণের গালেতে মারিল এক চড় । 
চড় খায়ে দশানন উঠে দিল রড়। 
চড় খায়ে দশানন লাগিল ঘুরিতে । 
ঘুরিতে ঘুরিতে রাবণ পড়ে গিয়া রথে ॥ 
পলাঁইল. রাবণ দেখিয়। হনুমানে | 
করিয়! পাথালিকে।ল। তুপিল লক্ষণে ॥ 
বৈরীষ্পর্শে হয়েছিল পর্বতের ভরি । 
সেবকের হাতে হৈল তুলার আকার ॥ 
লক্ষমণে রাখিল লয়ে শ্রীরামের পাশে। 
ধেয়ানে জীমান রাম চক্ষুর নিমিষে ॥ 
রাবণ বসিয়া আছে আপনার রথে । 
₹ঞ1মেতে যান রাম ধনুর্ববাণ হাতে ॥ 

রাবণে মারিতে যান পুরিয়া সন্ধান । 
হেনকালে যোড়হাতে বলে হনুমান ॥ 

রথে চড়ে যুঝে র!বণ শ্রম নাহি জানে । 
ভূমিতে থাকিয়! তুমি যুঝিবে কেমনে ॥ 
মোর পুষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ । 
আমার পৃষ্ঠেতে চড়ে মারহ রাবণ ॥ 
হনুমাঁনে পৃষ্ঠেতে চড়েন রঘুনর । 
এরাবতে বার যেন দিল! পুরন্দর ॥ 
রাবণে বলেন রাম উপজিয়া জ্রোধ। 
যত ছুঃখ দিলি আজি লব তার শোধ ॥ 
দশ মুখ সাজায়েছ নাঁনা অলঙ্কারে । 
দশমুণ্ড কাটিয়া বধিব আজি তোরে । 
ব্রহ্মা! বিষ মহেশ্বর আর যত দেখি । 
পড়েছ আমার হাতে কার সাধ্য রাখ ॥ 
রামের বচনে রাবণ না করে. উত্তর | 
হনুম।নে দেখিয়া কৃপিল লক্ষেশ্বর ॥ 

.। নিজ বুদ্ধে বাধা গেছে বা না৷ আপনি । 
| নডিতে চডিতে নারে এই বেলা'হানি ॥ 

বাছিয়া বাছিয়া. এড়ে, চোখ চোখ শর । 
ৃ বাঁণে বিদ্ধি হনুমানে করিল জঙ্জর ॥ 
যুঝিতে না পারে হনূ পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম । 
বাণ ফুটে হনুর ছু(টিল কালঘাঁম ॥ 
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনুর বুকেতে 

ক্রোধে হনুমান বীর লাগিল ফুলিতে ॥ 

(দশ যোজন দেহ কৈল আঁডে পরিমর | 
দীর্ধে ত্রিশ যোজন হুইল কলেবর ॥ 
লেজ রৈল দীর্ধাকার যোজন পঞ্চাশ । 
হনুমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ ॥ 
হনুমানের লেজ দেখে রাবণের ভয়। 

বালি রাজার.মত.পাছে লেজে বেদ্ধে পর 

ৃ রঘুনাথ বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুণি। 

ৰ সব বাঁণ কাটে রাবণ পরম সন্ধানী ॥ 

| আরাম এধিক বাণ যুড়েন ধনুকে। 
সন্ধান পুরিয়া মারে রাখণের বুকে ॥ 
বাণ খায়ে দশানন হেল অচেতন । 

শ্দণেকে সঙ্দিত পায় রাঁজাত রাবণ ॥ 

ডাক দিয়। রাম বলে শুনরে রাবণ। 

মে|র বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন ॥ 
আজি না মারিয়। তোর ছিন্ন কর বেশ । 

টপ লইয়া যাহ যেমন সন্দেশ ॥ 

ঘুবংশে জন্ম মোত্র রাম নাম ধরি। 
এক দিনের রণে আমি ঠবরী নাহি £ ক মাগি ॥ 

। জি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে। 

| জ্বাতি বন্ধু আদি তোর অনেক ঝঁ! [চিবে ॥ 

। এক জক্ষ পুজ তোর সওয়া লক্ষ নাতি । 

। এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥ 

| শেদে তোরে বধিব করিয়া লণ্ুতগু। 

| বিভীষণের উপরে ধরা ছত্রদণ্ড ! 



লক্কাকাও 
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সভাখগ্ড সহিতে রামের কথা শুনে । 

অর্ধচন্্র বাণ ব্রাম করেন দদ্ধানে ॥ 
বাণে দশদিক আলো অগ্নি হেন.ছুটে। 
দশএম[থার.মুকুট:এক.বণে কাটে. ॥ 
কাটা গেল মুকুট খসিল দশ পাঁগ। 
ভঙ্গ দিল দশানন নাহি পায় লাগ ॥ , 
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজাত রাবণ। 
লঙ্কাতে চাল্লাহ রথ, স্বরিত গমন ॥ র 
রাবণের আজ্ঞা! পায়ে-সত্বরে সারখি। 
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শীত্রগতি ॥ 
কাটা গেল মুকুট পলায় দশানন | 
ধর ধর ডাঁক ছাঁড়ে যত কপিগণ ॥ 
কুক্তিনাসী কবিত্ব;শুনিতে বড় রঙ্গ । 
লঙ্কাকাণ্ডে গান গীত রাবণের ভঙ্গ ॥ 

ভিত 

কুন্থকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ও রাবণের 
সহিত কথোপকথন। * 

ভঙ্গ দিয়া গেল রাবণ পায়ে অপমান । 
পাত্র মিত্র লয়ে বৈসে:করিয়া:দেয়ান ॥ 
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি চৌদিকে বেষ্টন। 
সভ1 মধ্যে. সিংহাসনেওবসিল রাবণ ॥ 
রাবণ বলে বুঝিলাম দেবতার ফন্দি। 
এত দিনে গড়াইল যা বলিল নন্দী ॥ 
কুবেরে জিনিয়। আসি কৈলাস শিখরে । 
নন্দী দীড়াইয়া;ছিল শিবেরুছ্য়ারে'। 
শিব ছুর্গা দরশনে বাসনা আমার । 
বিস্তর কহিলাম নন্দী ন৷ ছাঁড়িল দ্বার ॥ 
বিকৃতি বানরমুখ নন্দী যে ছুয়ারী।' 
মুখপানে চাহি তারে দিলাম টিট!কাি ॥ 
নন্দী কোপ করি মোরে দিলা অভিশাপ । 
(সই শাঁপে পাই এত মনেতে সম্ভীপ ॥ 
নন্দী,কহিলেক আমি শিবের কিন্কর । 
মোরে উপহাস কর ছুক্ট নিশাচর ॥ 
বানরমুখ দেখি তুই টৈলি উপহাঁস। 
এই মুখে হবে তোর.সধংশে বিনাশ ॥ 

| [ ৩৬. ] 
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ফলিল নন্দীর শাপ এত দিন'পরে | , 

পরাজয্ব করিলেক বনের বাদি 
করেছি বিস্তর তপ হইস্ডে অমর | 
অমর হইতে ব্রহ্ম! নাহি দিল.বর ॥ 
এই বর দিল ত্রহ্মা! হইয়া সদয় । 
যক্ষ রক্ষ দেব গন্ধর্ধের নাছি ভয়ঁ 

সবারে জিনিব রণে মাগি নিলাম বর । 
সবে মাত্র বাকি ছিল নর আর বানর ॥ 
ডেবেছিলাম জক্ষ্য মধ্যে এর! ছুইজন | 
কে জানে বানর নর ছূর্জয় এমন ॥ 
'পুনঃ ব্রহ্মা বর দিল। অনুকূল হয়ে । 
কাটা মুণ্ড যোড়া যাবে ক্ষন্ধেতে আসিয়ে ॥ 
দেব দানব গন্ধবেরবেতে, তোর নাহি ডর । 
সবংশে মারিবে তোরে নর আর বানর ॥ 

ব্রহ্মার বচন মোরে ক নহে আন । 
এত দিনে পাইলাম বড় অপমান ॥ 
সর্ববাঙ্গ পুড়িছে আমার মনুয্যের বাণে। 
রাজ। হয়ে হারিলাম জিনে কো জনে ॥ 

নিদ্রা! যাঁয় কৃম্তকর্ণ জাগিবেক কবে । 
বিচার করিয়া! দেখ সভাঁখণ্ড সবে ॥ 
যায় অর্থ লঙ্কীপুরী, কুম্তকর্ণ ভোগে । 
ছয় মাস নিদ্রা যায় এক দিন জাগে ॥ 
পাঁচ মাস গত নিদ্রা এক মাস আছে । 

আজ লঙ্কা মূ্জলে কি করিবে সে পাছে 
কুম্তকর্ণে জাগাইতে করহ যতন । 
গ্রাণসন্বে মোর যেন হয় সচেতন, ॥ 
এত যদি আজ্ঞা দিলু রাজ লঙ্ষেশ্বর । 
তিন লক্ষ রাক্ষন চলে কুম্তকর্ণ ঘর ॥ 
ভক্ষ্য দ্রব্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার | 
বুগন্ধচন্দন পুষ্প আনে ভারে ভ'র ॥ 

পালে পালে" হরিণ মহিষ অন কত, 
ছাগল গাড়র নাহি হয় পরিমিত ॥ 

মোণার ,নম্মিত গুহ অতি মনোহর । 
বিশ্বকন্মী নির্দিত বিছিত্র বহুতর ॥ 

[ সারি সারি সোণার কলস সব সাঁজে। 
নেতের পতাকা উড়ে জয়ঘণ্ট। বাচ্ছে & 



২৮২ সামায়ণ। 

ভ্রিশযোজন ঘরখান দীর্ঘ নিরূপণ । রাজার ভীই বলি কেহ নাহি করে ডর। 
আড়ে দশ যোজন দেখিতে লুগঠন ত্বকের উপরে'মারে বৃক্ষ আর পাথর ॥ 
চার ক্রোশ যুক্জোর আড়েতে নির্ণয় । | মুষল মুদ্গর কেহ অঙ্ে মারে তেড়ে। 
'দীর্ধেতে যোঁজন অষ্ট দুষ্টী নাহি হয় ॥ ' | শাঁড়সিতে মাংস টানে শেল শুল ফোড়ে 
চারিদিকে এইরপ দ্বার শোতে চারি। , | কেহ কামড়ায় 'কেহ চুলে ধরে টানে । 
মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ শোভিছে'সারি সারি ॥ রঃ ্রঙ্মশাপে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে ॥ 
রত্নথাটে কুন্তুকর্ণ নিদ্রা অচেভন | মারি থায়ে কুন্তকর্ণ হইল বিরর্ 1: 
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥ সকল রাক্ষমে বলে'মৈল কুস্তকর্ণ ॥ 
ছুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষল আমে ।। 1 মন্োদর বলে এক খুক্তি মর্নে গণি । 
উড়াইয়া ফেলে তারে নাঁকের নিশ্বাসে ॥. 1 লঙ্কার ভিতর হৈতে আনহু কামিনী ॥ 
টানিয়। নিশ্বী যবে ভুলে নিশাচর । শোয়াও সে সবাকারে কুস্তকর্ণ, পাশে । 
রাক্ষন কতেক ঢোকে নাকের ভিতর ॥. | আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে ॥ 

যে সব রাক্ষল জানে সন্ধি উপদেশ । এত বলি সব বীর ধাইল সত্বর। 
অনেক শক্তিতে ঘনে করিল প্রবেশ ॥ বিগ্যাধরী তৃল্য। নারী আনিল বিস্তর ॥ 
মদ্য তোলে সাত তাল বৃক্ষের সান। ; তাহারা শুইল কুন্তকর্ণের আসনে । 
নুখের গহ্বর যেন পাতল প্রমাণ ॥ সব্বাঙ্গ করিল তার লেপন চ্গনে ॥ 

অঙ্গ ভঙ্গে অলসে যখন তুলে হাই। তার পাশে কন্যা সব করে আলিঙ্গন | 
মুখের গঙ্ডীর যেন বড় গড়খাই ॥ অতি দুশ্লীতল লাগে কন্যা পরশন ॥ 
কি রূপেতে কুস্তকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ। | একে কুন্তকর্ন তাহে স্ত্রীগণ পাইয়। 
কত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ ॥ পাঁশ ফিরি শোয় বীর অঙ্গ মোড়। দিয়া ॥ 
বাঁজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে । নাকের নিশ্বাস যেন ঘন বহে ঝড়। 
নিদ্র বায় কুম্তকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে ॥ ভয় পেয়ে কন্যা সব উঠে দিল রড় ॥ 
ঘড়া ঘড়! চন্দন ঢাঁলিয় দিল বুকে। মহোদ্র বলে এক যুক্তি অনুমানি। 
নুগন্ধি শীতলে আরো! নিদ্র। যায় সুখে ॥ মদিরা মংসের দেহ খসায়ে ঢাঁকণি ॥ 

টি 

এ শপ্পী পালিশ সা 

ৰাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শখ । ' | জাঁগাঁইতে না পারিব এসব প্রবন্ধে । 
" ছি৭ বাঁড়িল আরো নাপিকার ডাক ॥ .. আর্পনি জগিবে বীর মগ মাংস গন্ধে ॥ 
শখ নাক গর্জনে গভীর 'মহশব্দ | অনন্ত বাস্ুকি যেন মেলিলেক হাই । 

শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে রহে স্তব্ধ ॥ চন্দ সূর্য্য ছুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই ॥ 
পালে পালে আমিলেক ছাগল গাড়র। | ঘুর্ণিতত লোচন বীর উঠে বৈসে খাটে । 
প্রবেশ করায় তার নকের ভিতর ॥ নিদ্রতিঙ্গ হয়ে তবে কুস্তকর্ণ উঠে ॥ 

, তিল. অগ্ধ নীসারন্ধে, রহিতে-না পারে । | শব্যায় বসিয়! বীর নিশাচরে বলে। 
_নিশ্বীগে পড়িল উড়ে দিগ দিগান্তরে ॥ কি লীগিয়! নিদ্রা ভঙ্গ করিলি অকালে ॥ 
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে। অকালে জাগালি মোরে ছোট নহে কাজ 
ক্ষার বরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জান্ধন ॥ কোন বেটা লঙ্ঘিল রাবণ মহারাজ ॥ 
র।বণ গোচরে বার্ড! কহিল সত্বরে 1 ধেয়ে গিয়া ব্লাবণেরে বলে নিশাচর | 
রাজাজ্ঞতে রাক্ষমেরা চারিভিতে মারে ॥ | কুন্তকর্ণ জাগিলেন গুন লক্ষেশ্বর ॥ 



লঙ্ক।কাণড। 

ভাঁইকে দেখিতে হৈল রাবণের সাধ । 
কুস্তকর্ণে জীমাইল রাবণ সন্বাদ ॥ 7. 
শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি । 
ভক্ষণের দ্রেবা দিল থরে থরে আনি ॥ 
মদ্য পান করিলেক সাতশ 'কলশী। 
পর্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥ 

লরিণ মহিষ বর। সাপটিয়! ধরে । 
বারো তের,.শত পশু খায় একেবারে ॥ 
কুন্তকর্ন বলে বুঝিলাম অনুমাঁনে | 
অকখলে জাগাও মোর যাহার কারণে ॥ 

কোঁন লাজে ইন্দ্র বেট। দিতে এলে হান! 

২৮৩ 

নহে দে সামান্ত হাড়ি কি কব বাঁখাঞ্। 
পঁচিশের বন্দ যেন''ঘর এক খাঁন ॥ 

মহার্ক্ত কত খাইল সংখ্যা নাহি হয় 
গালে পালে শুকর.মনুষ্য কুড়ি ছয় ॥ 
যাত্রা করি চলিলেন কুন্তকণ বার। 

পর্ববত প্রমাণ উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর । 

ৰ ঃ 
মেঘ হইতে ঘূর্ধ্য যেন হইল বাহির ॥ 

ৃ প্রাটীর জিনিয়া কুন্তকর্ণের শরীর ॥ 
| চলে যায় পথে যেন সুমের সমান । 

৷ দেখিয়াতি বানরের উড়িল পয়াণ ॥ 
 দরশনে ভঙ্গ দিল যত বানরগণ | 

বারে বারে হেরে যায় না ভবে ভাবনা ॥ | আশ্বাসিয়া রাখিল রাক্ষদ বিভীষণ ॥ 

ইন্দ্রের আছুক কাজঃযম যদি আইসে। 
যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে ॥ 
বিরূপাক্ষ'রাক্ষন সে ধন্ম অধিষ্ঠান $- 
যোড় হাতে কহে কুম্তকর্ণ বিদ্যমান ॥ 
দেবে কোপ না কর নির্দোষী পুরন্দর 
প্রমাদ পাড়িল এত নর আর ব্বনর ॥ 

সুর্পণথা গিয়াছিল পঞ্চবটী বনে । 
অগ্ঠে তার নাক কান কাটিল লক্ষণে ॥ 
শ্রীবামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে। 
সাগর ডিঙ্গায়ে হনূ লঞ্জীপুরে এসে ॥. 
লঙ্ক। দগ্ধ করিল রাঁনর হুনুমান । 
তুমি থাকিতে লঙ্কার এতেক অপম।ন ॥ 
প্রমাদ করেছে নর বানর আপিয়। 
রাজা গ্র্গা। রয়েছে তোমার মুখ চেয়ে ॥ 
কুন্তকর্ণ বলে আগে জিনে আসি রণ । 
তবেত ভেটব গিয়া ভাই দশানন ॥ 
এত বলি কুস্তকর্ণ চলে রণমুখে | * 
মহোদ্র ভাই গিয়! কহিছে সম্মুখে ॥ 
রাজার নাহিক আজ্ঞা! রণে দিতে হানা । 
কেমনে যাইবে যুদ্ধে না করে মন্ত্রণা ॥ 
যাত্রীকালে কুস্তকণ্ণ আরো খাইতে চায়। 
রাজভোগ দ্রব্য আনি রাক্ষসে যোগায় ॥ 
বহু দিন অনাহারে খায় বাড়াবাড়ি । 
মদ খাঁয়ে উখাড়িল সাত শত হাড়ি ॥ 

ৃ বিভীমণের আশ্বাসে রহিল কপিগণে | 
ৃ রঘুনাথ জিজ্ঞাস! করেন “বভীষণে ॥ 
| এত দিন কোথা৷ ছিল এই মহাবীর । 
ূ ব্রিভুবন জিনিয়াত ছুর্জয় শরীর ॥ 

ন! বুঝে কটক আমি করিয়।ছি পার । 

ইহার সংগ্রামে কার নাহিক নিষ্ঠার ॥ 
বিভীষণ বলে শুন রাম রঘুবর । 
কুম্তকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর ॥ 
ব্রহ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে । 
কুস্তকর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে ॥ 

| গদা হাতে কুস্তকণণ বদি করে র্ণ। 
এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ব্িদ্ভুবন ॥ 

ূ 

ৃ 
চুস্তকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেইকালে। 
স্থতিকা ঘরের নারীগণে ধরে গিলে ॥ 
ইন্দ্র বিদ্যাধরী আদি বিস্তর রূপসী | 
ধরে ধরে'খাইল অনেক মুনি খষি ॥. 
কোপ করি পুরন্দর বজ্জঅস্ত্র হানে । 
বজ্ঞ অস্ত্র গিলেছিল অমরের রণে ॥ 
এরাঁবতের.দন্ত উপাড়িয়া এক টানে 
সেই দস্ত প্রহারিল সহঅলোচনে ॥ , 

 মুচ্ছ? হয়ে পড়ে ইন্দ্র ধরণী উপর | 
অমর কারণেতে বাচিল পুরন্দর্ ॥ 

' কুন্তরকণের কথা গুন রাজীবলোচন | 
গোকর্ণ পুরেতে তপ করি তিন জন ॥ 



রঃ রামায়ণ 

্র্গণ বর দিলা তবে ভাই তিন জনে। রা দেখিয়া! রাঁবণ কুতুহলী | 
প্রথমে দিলেন বর জ্যেক্ট দশাননে ॥ ১সিংহাসন হৈতে উঠে করে কোলাকুলি 
রক্ষা বলেন ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ | | কুস্তকর্ণ রাবণের বন্দিল চরণ । 
নর বানরের হাতে স্বংশে নিধন ॥ ' | বলিতে দিলেন রাজা রত্ব সিংহাসন | 
তুষই, হয়ে আমারে বিধাতা দিল বর. ; কুস্তকর্ণ বলে তব কারে এত ডর । 
সেই বরে আমি দেখ হয়েছি অমর ॥ আজ্ঞা কর ফাছারে পাঠাব যমঘর ॥ 

বর দিতে গেল ব্রন্ষা কুত্তকগের স্থান| | আমি থাঞিতে তোমার কারে নাহি ভর 
ইজ্্র আদি দেবতার উড়িল পরাণ ॥ কতবার জ্িনিয়াছি' খম পুরন্দর | 
বিন! বরে কুন্তকর্ণে দেখে লাগেডর| | সাগর শুধষিব অ!জি খাইব আগুনি। 
স্ফ্টিনাশ করিবে ব্রহ্মার, পাইলে বর ॥ ,: শৃলে খান খান করে .কার্টিব মেদিনী ॥ 
যতেক দেবতাগণ দিয়! অনুমতি ! চত্দ্র সূর্য; চিবাইয়! ফেলাইব দাতে। 

যুক্তি করি পাঠাইল! দেবী সরম্বতী ॥ : পৃথিবী উপাঁড়ি ফেলাইধ খরজ্রোতে ॥ 
দেবী গিয়া বসিলেন কণ্ঠের উপর | সপ্তদ্বীপা পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড | 
ব্রহ্মা বলে'কুস্তকর্ণ চাহ কোন বর॥ ভ্রিভৃবনের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে ত্রন্ষা' নাহি চাহি আন | এতেক বলিয়া! বীর জিজ্ঞাসে তখন | 
চিরকাল নিদ্রো যাই করহ বিধান ॥ নর বানরের সঙ্ভ্রেযুদধ কি কারণ ॥ 

ব্রক্ম। বলে দিলাম বর চাঁছিলে যেমন | | রাবণ বলে নিদ্রা যাঁও হ'য়ে অচেতন । 
দিবা নিশি নিদ্রা! যাহ হয়ে অচেতন ॥ কি বূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ ॥ 

বর শুনে শোকাকুল হইল রাবণ | । তিন সহোদর মোর] ভগ্মী মাত্র এক] | 
কান্দিয়। ধরিল গিয়] ব্রহ্মার চরণ ॥ জননীর আদরের কন্যা স্ুর্পশখা ॥ 

রাবণ বলে তুমি স্যফি-হজিলে আপনি |: বিধব হইয় ভমী কান্দিল বিস্তর | 
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি ॥ ; মনে মনে বাঁসন1 থাকিতে ম্বতত্তর £ 
তোমার বচন কন্ভু না হইবে আন। শিবের সাধন? হেতু রহে স্থানাস্তরে | 
নিড্রা জাগরণ প্রত্ত করহ বিধান ॥ স্থান দিয়া রাখিলাম সাগরের পারে ॥ 
ব্রহ্মা বলেন দিন বরশ্ডনহ রাবণ | | সঙ্গে দিলাম দুই ভাই খর আর দৃষণ। 
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণ ॥ চৌদ্দ হাজার নিশাচর তাহার ভিড়ন ॥ 
অদ্ভুত ধরিবে বল অদ্ুতণআহার | এইবূপে হ্ুর্পণখা কিছু দিন থাকে | 
কাচা নিদ্রা ভঙ্গ,হলে সে দিন সংহার ॥ দৈবের নির্ববন্ধ ভাই কি কব তোমাঁকে। 
এত বাল চতুর্মুখ কারল গমন | রশরথ রাজ ছিল 'অযোধ্যণয় ধাম 
কুস্তকর্ণ হইল নিদ্রায় অচেতন ॥ চারি'পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ॥. 

'ক্কন্ধে করে নিবাসে আইন ছুই ভাই | | ভরতেরে দিল রাজ্য নাদিল তাহারে । 
কুস্তকর্ণের কথা এই শুনহ গোসাই ॥ | ছুর্ভগার পুন্র বলি দিল দূর করে॥ 
বাঁচা নিদ্রা ভক্জ আজি হয়েছে উহার'। বনেতে আইল রাম হইয়! সন্ধ্যাসী। 
অবশ্য তোমার হাতে হইবে সংহাঁর ॥ | সঙ্ষেতে লক্ষ্মণ ভাই ভার্ষয। সে রূপশী 
ডলি হরযিত হৈল শ্রীরাম লক্ষমণ | । কুঁড়ে বেঁধেছিল বেটা পঞ্চবটী বনে | 
কুস্ককর্ণ গেল তবে, ভেটিতে রাবণ ॥ . | হুূর্পণখ। গিয়াছিল, পুষ্প. অন্বেষণে ॥ 

শীট পেশা পিপীস্পাপস্সেসপসপ পা 
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স্ুপ্পণথার মাক'কাঁণ কাটিল লঙ্গমণ | | কুস্তকর্ণ বলে রাম ব্যাধ হইতে পানে। 
পরিতাপে যুদ্ধ করে খর আঁর দূষণ ॥ রাবণ বলে কেন তবে যজ্ঞসূত্র ধরে ॥ 
রামচন্দ্র যুদ্ধ করে মায়ে সর্বজনে | | কুস্তকর্ণ বলে রাম হবে ব্রদ্মচারী। 
ভম্নী এসে কাঁন্দিলেক ধরিয়া চরণে ॥ | রাবণ বলে তবে তার ন্সন্গে কেন নারী ॥' 
ুর্পণখার পরিভাপ সহিভে না পারি। | রাবণ ৰলিছে রাম'কিসের ক্রহ্ষচারী |. 
আমি গিয়া হরিয় এনেছি ভার নারী ॥ | ভক্তিতে ডাক্রিলেশ্যায় চণ্াালেনাবাড়ি ॥ 

বুঝিডে না গারি বেট] ফেরে কত বন্দে: দিন পাঁচ ছয় ছিল পঞ্চবটা মুলে। 
মিতালী করিল গিয়া ঘাঁনরের সঙ্গে ॥ | সেখানে গ্রাকালে' জট আটা মেখে চুলে 
বালির ভাই তু্ীব সে কিক্ষিদ্ধ্যায় থাকে; হীজ্্র চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দরে | 
কটক সঞ্চয় কল সেবা করে তাকে ॥ | শঙ্কাতে আদিতে নারে লঙ্কার ভিতরে ॥ 
আজ্ঞাকারী করিয়াছে যত কপিগণে | | মনুষ্য হইয়। বেটার এত অহঙ্কার | 
বুড়। এক ভন্ুন মিলেছে তাঁর সনে ॥ বানরের সহায়ে সাগর হৈল পার। 
সেই বেটা কুমন্ত্রণ দেয় নিরন্তর | বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটন1। 

বক্ষ পাথরেতে বান্কে অলঙ্ঘ্য সাগর | ত্রিভুবনের বানর লয়ে 'রামের মন্ত্রণা ॥ 

সেই কাধ বয়ে বানর এসেছে অপ্রার | [ আছিল সাগর সেই অগার্ধ গভীর। 
ঘেরেছে কনক লঙ্কা চারিট। দুয়ার ॥ আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির ॥ 

বসেছে পশ্চিম দ্বারে সে রাম লক্ষনণ | | রত্বাকর ভীত টহল মন্গফ্যের আগে | 
বড় বড় নিশাচর করিল নিধন ॥ যোড় হস্ত করিয়া বন্ধন নিল গে ॥ 

বড়ই দুক্ষর নর বানরের রণ। এত দিনে অপযশ টহল রতুাকরে। 
বক্ষ পাথরেতে বান্ধে নর আরবানরে॥ 

বীর নাহি লঙ্কাতে ভাণ্রে নাঁহি ধন। 
এতেক প্রমদ তব নিদ্রার কারণ ॥ 

কুম্তকর্ণ বলে শুন ভাই দশ।নন | ছিল ভাই বিভীযণ ধণ্ম অধিষ্ঠান.। 
শুনলে আশ্চর্য কথা এ আর কেমন ॥ | আম সনে ঘন্ব করে গেল রামের স্থান ॥ 

রাম লক্ষ্মণ যদি গে! সামান্য হৈত নর | [বুদ্ধি হীন বিভীষণ কার লগ মরে। 

বিপত্তে পন্ডিয়া তোমায় করেছি চেতন ॥ 

কুম্তকর্ণের যুদ্ধ ও ধা । 

জলের উপরে কেন ভাপসিবে পাথর ॥ | মন্তুষ্যের হিত চিন্তে জ্ঞাতি হিংসা করেন 
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে | অরুণ বকণ য;মে শঙ্ক। নাহি করি। 
সামান্য মনুষ্য ভার] না ভাবিহ মনে ॥ | সীতা ফিরে দিলে যে হাপিবে সুরপুরী ॥ 

কুম্তকর্ণ বলে,হেন লয় মমমন। , 1 অন্যে হাসে হাস্ুক হাসিবে পুরন্দর | 
“মায়াতে মনুষ্য রূপ দেব নারায়ণ ॥ সেই বেট। বলিবেক হীন লঙ্কেবর ॥ 
রাবণ বলে রাম যদি দেব নারায়ণ | বুঝিয়] করছ ভাই যে হয় বিধান! 
সন্গ্যামীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ॥ তুমি বিনা লঙ্কার নাহছিক পরিত্রান ॥ 
কুস্তকণ বলে রাম হুইবে তপদ্বী। ব্রিভুবন দিমিলাম তব বাহুবলে |, 
রাবণ বলে কেন না সে হয় তীর্থবাপী | বানরের সন্দ্রে রণে কি আছে কপালে। 
কুম্তকণ বলে রাম হবে রাজার বেটা । | লঙ্কাপুরী রাখহ আমার কর হিত | 
রাবণ রলে কেন সোথায় ধরে জট ॥ | কাঁবহু উপায় মনে যে হয় বিহিত। 
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কুস্তরুর্ণ বলে কিবা করে কিবা করেছ মন্ত্রণ! । 
তোমার সভাতে নাহি মন্ত্রী এক জন ॥ 
সমুদ্রের পারে কেন নাহি দিলে থান] । 
“ভবে আর সাগর ব্ন্ধিত কোন জনা ॥ 

ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহু আপনা । 

কেনিছাঙ্স মন্ত্রী লয়ে €তামার মন্ত্রণা ॥ 
আপনারে বড় দেখ বসে লঙ্কাপুরে ৷ 
বেড়িল এ হেন লঙ্কা বনের বানে ॥ 
বালি হৈতে শ্ত্রীব নহে যে পরাক্রমে | 
প্রবন্ধ করিয়া তবু জিনিল সংগ্রামে ॥ 
পাইল অদ্েক রাজ্য মহারাণী তারা | 
তোম1 হৈতে বুদ্ধিমস্ত স্থগ্রীব বানরা ॥ 
এত যদি কুম্তকর্ণ রাবণেরে বলে । 
শুনিয়া রাবণ রাজ! অগ্নি হেন জ্বলে ॥ 
কুড়ি চক্ষু রক্তবর্ণ কহে লক্ষেশ্বর | 
সদ থাক নিদ্রোগত ঘরের ভিতর ॥ 
স্বর্ণ মর্ত্য পাতাল জিনিলাম ভ্রিক্তবন। 
দৈবের নির্করন্ধ যাহা ন! হয় খগুন ॥ 
কনিষ্ঠ নহিস যেন জ্যেঠ সহোদর | 
রাজশীতি শিক্ষা দিস সভার ভিতর ॥ 
কহিলে যে ভাল মন্দ অনেক কাহিনী । 
পশ্চাতে বুঝিব সব বৈরী আগে জিনি ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে ভাই যা বল বিস্তর । 
বিপদ সময়ে নীতি কহে সহোদর ॥ 
আঁমি হেন ভাই তব কারে কর শঙ্কা । 
বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা ॥ 
ভ্রীরীমের 'মাথ! কাঁটি তোমারে দিব ডালি ; 
দীতা লয়ে চিরদিন সুখে কর কেলি ॥ 
আগে লঙ্কা অরামা ও অবানর! করি । 
সুগ্রাবেরে মারিয়। পাঠাব যমপুরী ॥ . 
বধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ | 
মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ ॥ 
হনৃমাঁনে মারি আজি লক্কাপুরীর বৈরী । 
মারিব তাহার. পিত1 বানর কেণরী ॥ 
চলিল যে কুম্তকর্ণ যুঝিবার, সাধে । 
ভাই মহোদর গিয়া! সম্মুখে বিরোধে ॥ 

আর 

মহোদর বলে ভাই করি নিবেদন । 
বহুদিন নিদ্রোগত ছিলে অচেতন । 
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবামী নরী। 
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে কি কহিস্ মহোদর | 
সম্মুখে বিপক্ষ বসে যমের দোমনর ॥ 
চারি দ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ 
তবে অন্তঃপুরে হবে"আমর গমন ॥ 
মহোদর কৃভ্তবর্ণ কথা দুই জনে 
সিংহ।সন ছাড়ি ভবে উঠিল রাবণে ॥, 

'; সংগ্রামের সাজ রাঁজ। সাজায় আপনি । 
মতির পাগড়ি পরে থরে থরে মণি ॥ 
কন্তকর্ণ সাজিছে রাক্ষন পুলকিত । 
চারিদিকে নিশাচর সাজয়ে ত্বরিত ॥ 
কুমারের চাক যেন মাণিক অন্গুরী। 
কুন্তকর্ণের অঙ্গুলে পরায় যত্ব করি ॥ 
কত মত যতনে পরায় তোড় তাঁড়। 
মাথার মুকুট যেন মৈনাক পাহাড় ॥ 
স্থানে স্থানে মরকত শোভ। কত তার 
গলায় তুলিয়। দিল মণিময় হার ॥ 
রত্বেতে নিশ্মিত দিল শ্রবগে কুণ্ুল। 
রবি শশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল ॥ 
মুকুটের চুড়। গিয়। আকাশেতে যোঁড়ে 
রাজারে প্রণ।ম করি যুঝিবারে নড়ে ॥ 

| যুঝিবারে কুন্তকর্ণ চলে একেশ্বর | 
গগণে'মন্তক যেন নবজলধর.॥ 
আকাশের চন্দ্র খমে বায়ু মন্দগতি | 
মেঘে রক্ত বরিঘয় কাপে বহ্থমতী ॥ 
আকাশে অমর কাপে সাগর উৎলে | 
গড়ের ্বাহির হয়ে যুঝিবারে চলে ॥ 
কুন্তকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির | . 
বানর দেখিয়া করে গর্জন গভীর ॥ 
বড় বড় কপিগণ বড় বড়, লম্ফ | ৰ 
কুন্তকর্ণে দেখিয়া সবার হৈল কম্প ॥ 
ভয়ে শুকাইল মুখ কীপিল অন্তর । 
গাছ পাথর ফেলা ইয়া. পলাঁয় বানর ॥ 
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চুল নাহি বান্ধে'কেহ না পরে পরে কাপড়। 
বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড় ॥ 
বানরের ভঙ্গ রবে কর্ণে লাগি তালি। 
শত কোটি বানর পলায় শতবলি ॥ 
হিন্ধুলিয়৷ বানর হিঙ্ুল জিনি অঙ্গ । 
আশী কোটি বানরে পলায় শ্রভঙ্গ ॥ 
মলয় পর্বতের বানর বর্ণ ফেন গেরি। 
ছত্রিশ কোটি বাঁনরে&ত পলাঁয় কেশরী ॥ 
গয় গবাক্ষ পলাইল ভাই ছুই জন। 
বানর পঞ্চাশ কোটী দোহার ভিড়ন ॥ 
তল্গুক কটকে পলায় মন্ত্রী জাম্থুবান । 
আশী কোটি বানরে পলায় হনুমান ॥ 
পলায় স্বষেণবেজ রাজার শ্বশুর । 
তিন কোটি রন্দ ঠাট যাহার প্রচুর ॥ 
পলায় বানরী ঠাট কেহ নাহি তিষ্তে+ 
কোপ করি অঙ্গদ চাহিছে একদৃ্টে ॥ 
অঙ্গদ বলে বানরগণ ভঙ্গ কি কারণ । 
এক চড়ে রাক্ষপার বধিব গীনম ॥ 
জীবন মরণ নাহি আপনার বশে। 
বুদ্ধ করে মিলে ভূবন ভরে যশে ॥ | 
যত যুদ্ধ করিলে সে সব নাহি গণি। | 

আজি রণ জিনিলে পৌরম বলে মানি ॥ 
দেবতার পুভ্র তোর! দেব, অবতার | 
র।/ক্ষসের রণে কেন হীাসাবি সংসার ॥ 

পপ প্র পরপ্্্--  শীপীস্প  প 

শশা টা শাশীপাপ পীটি? 

এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ। 

কটক কিরায়ে-আনে বালির নন্দন ॥ 
লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে । 
আকাশে উঠিয়। গাছ পাথর বরিষে ॥ 
কুপিল যে কুম্তকর্ণ হাতে ধরে শুল। , 
বানর কটক বিদ্ধি করিল নিশ্বুল ॥" 
বড় বড় বীরগণ শুলে বিদ্ধি পাড়ে। 
তৃণগণ যেমন অনলে পড়ে পুড়ে ॥ 
পর্বত তুলিয়া! মারে বানর কটকে। 
কুম্তকণের অঙ্গে যেন তৃণ হেন ঠেকে ॥ 
কুপিল যে কুকন্তর্ণ অতি ভয়ঙ্কর। . 
দুই হাতে ধরে ধরে গিলিছে বানর ॥ 
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কুম্তকর্ণ'রণ কেহ সহিতে না পারে ॥ 
কুপিল যে নীল বীর কটকে প্রধান | 

৷ শালগাছ আনিলেক দিয়ে একু টান ॥ 
শালগছ আনে যেন পর্বতের চুড়া । 
কুম্তকর্ণের গায়ে ঠেকে হয়ে 'গেলান্তাং ড়া ॥ 
রণ করে কুস্তকণ কে সহিতে পারে । 

একেশ্বর শী রছে সংগ্রাম (ভিতরে ॥ 
স্মহসে করিরা ভর নীল সেনাপতি । 
আর চারি বীর তার মিলিল সং তি ॥ 
শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গন্ষমাদন | 
নীলের সংহতি মিলে হৈল পঞ্চজন । 
পাঁচ বীর গাছ আর পর্বত উপাঁড়ি । 
কুন্তকর্ণের বুকে মারে দুহ্যতিয়) বাড়ি ॥ 
বানরের গাছ পাখর কিছুই ন। গণে। 
হাতে শূল কুস্তকর্ণ চাহে পঞ্চজনে ॥ 
রৃছ রহ শব্দ বীর বানরেরে বলে । 
ছুই হাতে সাপটিয়া ধ'রে কোল ফেলে 

| কোলের চাপনে বানর হ'লে অচেতন । 
1 মুখে রক্ত উঠে শ্বাস বহে ঘনে ঘন ॥ 
৷ চাপড়ের ঘায়ে মুদ্1 নীল স্নোপতি। 
লাখির দে পড়িল গবাক্ষ যোদ্ধাপতি ॥ 
শরভঙ্গ সীমাদন পড়ে দুই জন। 
পঞ্চজন। ভূমে পড়ে হয়ে অচেতন ॥ 

'প্রথম সমরে যদি পঞ্চজনা পক্ষে |... 
অনেক বানর আসি কুস্তকর্ণে বেড়ে ॥, 
মার মার শন্দে বাঁনর ধায় উদ্ভরড়ে। 
কেহ স্কদ্ধে চড়ে কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে ॥ 
কে পৃষ্ঠে উঠে কেহ কীল মারে ঘাড়ে । 
কার"সাধ্য কুম্তকর্ণে রণ মধ্যে পাড়ে ॥ 
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে ফ্রীতে 1. 
মুখ সন্বরিতে নারে রক্ত পড়ে আোতে ॥ 
সহজ সহস্র বানর সাপটিয়া ধরে । . 
পাতাল সমান মুখ তাহা নিয়া ,পোরে ॥ 
নাক কাণের পথ যেন ঘরের ছুয়ার। 
তাহ। দিয়। বানর মব বেরয় অপার ॥ 
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লাঁক দিয়া কুন্তকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে । 
মুচ্ছিত করিল তারে গদার*প্রহারে ॥ 
হাতে গদ। কুস্তকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর | 
গদার বাড়িতে মারে অনেক বানর ॥ 
শতবলী ভূমে পড়ে ঘাঁয় গড়াগড়ি । 
হনুমানের 'বুকেতে মারিল গনাবাড়ি ॥ 

গদা খাইয়। হনুমান উঠিল ন্মাকাশে। 
আকাশে থাকির়। গাঁ পাথর বরিষে ॥ 
ঘনে ঘনে বর্ষে যেন মহাঁশব্দ শুনি | 
কুম্তকণে'র গা াঙ্গি কৈল খানি খাণি ॥ 
গদ। গেল কুস্তকর্ণ লাগিল ভাবিতে । 
ল। দিয়! হনুমানে ধরিল ত্বরিতে ॥ 

হনুগানের বুকে মারে বজ্জের চাপড় । 
চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়কড় ॥ 
ভূমেতে পড়িল ধরি পবন নন্দন | " 
রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিণণ ॥ 
বড়.বড় বার পলায় ভঙ্গ দিয়া রণে। 
কুম্তকণে' দেখে কেহ স্থির নে মনে ॥ 
বড় বড় বানর ধরিয়! সব গিলে । 
আপনি স্ঙ্গীব গেল স"গামের স্থলে ॥ 
শালবুক্ষ উপাড়িল পবনের বেছে । 
গছ হাতে দাণ্ডাইল, কুস্তকর্ণ আগে ॥ 

বড় বড় বানর মারিলে বাছের বাহ । 

মোর ঘ| সহরে বেট। মারি শাল গাছ ॥ 
কুন্তকণ বলে আমি বিধাতার নাতি । 
এড দেখি শালরুক্ষ বুঝিরে শকতি ॥ 
এড়িলেক শালরুক্ষ পর্ধত প্রমাণ । 

কুম্তকণের গায় ঠেকে হৈল খাঁন খান ॥ 
ছিছি বলি কৃম্তকর্ণ দিল টিটকারি"। , 
"এই মুখে খাও বেটা কিক্িন্ধ্যানগর্ী ॥ 
ভাল ছিল বালির।জা বীর মধ্যে গণি। 
কোন মুখে রাঁখিবি তাহ।র রাজধানী ॥ 
দুই, লক্ষ রাক্ষসে 'ঘে জাঠা গাছ বয় । 
হেন জাঠি! কুন্তকর্ণ হাতে তুলে লয় ॥ 
আশী কোটি মণ লৌহে জাঠার গঠন । 

দশ হাজার হাতি জাটা দীর্ঘে নিরূপণ ॥ 
2 ['৩৭ ] 
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কুম্তকণ” এড়ে জাঠা দিয়! হুহুষ্কার |" 
, / স্বর্গ মঞ্ত্য পাতাঁলে লাগিল চমৎকার ॥ 

দেখিয়া হুঞ্ীব বীর না ভাবে মনেতে । 
 সিংহনাদ করি জা ধরে বায়হাঁতে ॥ 
| ভোর্গিলেক জাঠা যেন পড়িল বঞ্ধন! 1 
তরি ভুবনে ঘত্ত লোক পাসরে অপিন। ॥ 
 কুস্ত কণ' কোপেতে পর্বতে দিল টান। 
এক টানে অনিল পর্বত একখান ॥ 

ভাঁড়ল গব্বত গোটা বিগরীত কোপে। 
পড়িল স্থত্রীব রাজ পর্বতের চাপে ॥ 
খেরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে । 
স্বগ্রীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে ॥ 
লঙ্কার ভিতর শাস্ত্র যায় মহাবণা । 

হওাবকে লয়ে দশাননে দিতে ডালি ॥ 
প্রথম বৃহন্দে যায় করে ঠেলাগেলি । 

| দ্বিতীয় বৃহন্দে যায় পড়ে হুলাহুলি ॥ 
ভুতীয় বৃহন্দে বায় পরম হরিষে। 

ন্বগীৰ রাজারে দেখে নারাগণগ্হাসে ॥ 
কুম্তকর্ণ স্থ্রীবেরে লয়ে চে বান্ধে।, 
সকল বানরগণ মাথার হাত কান্দে ॥ 

হনুমান মহাবার ৩৬৮ সর। 
মনে মনে ভাবিছে রাজর পতিকার ॥ 
কুম্তকর্ণে সপ্হাপিব আজকার রণে। 
রাজ। উদ্ধারিলে তবে ভীতি পাই মনে ॥ 
'এতেক বলিয়। বীর বুঝখিবারে যান । 
বাহড় বাহড় বলি ডাঁকে জান্ুবান ॥ 
যত দিন জীরে রাজা কোপ রবে মনে । 

(ভাল বাঁবে মন্দ রবে কিকাঘ এ রণে ॥ 

সেবক হইতে রাজ। পাবে অন্যাহতি | 
চিরকাল গ্ভগাবের ঘুধিবে খপ ॥. 

 র।জবুদ্ধি ধরে রাঁজ। বলে বিপরীত 
কুম্তকণে র হস্ত হতে আিবে নিচচিত ॥ 
জান্ছুবাণের ব।ক্যে বীর নাহি দিল হানা। 
উলটিপ। রাখে গিয়া আপনার থান? ॥ 
কুন্তকণ্ণের কেলে রাজা পাইল ৪৬ 
চারি দিকে দেখিছে লঙ্কার নৃত্য গাত 
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চারিধদকে নিশাচর না দেখি বানর । 
বিচিত্র নিন্মীণ দেখে হৃবণের ঘর ॥ 
মহাবল স্থগ্ীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি | 
মে মনে চিস্তিন আপন অব্যাহতি ॥ 

কণস্জনে ছুহাতে কামড়ে ছেড়ে নাক | ' 
ভয়ে কুপ্তকণ ডাকে পরিত্রাহি ডাক ॥ 
জুই পার্খ চিরে ভোলে ছুপায়ের ভরে । 
পঞ্চ অঙ্গে কুম্তকণে র রণ্ত পড়ে ধারে ॥. 
মন্ব্যথ| পায়ে বীর ছাড়ে হ্বতীবেরে | « 
আছাড়িয়া ফেলে দিল ধরদী উপরে ॥ 
দশনে নাসিকা মিল কণ ছুই করে। 
লঃফ দিয়! বার গিয়া উঠিল -প্রাটারে ॥ 
পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি ভর । 
গ্রধেশ করিল গিয়া কটক ভিতর ॥ 
কটকেতে পশিয়া সুত্টীব মহাবলি । 
কুম্তকণে র নাক কান রামে দিল ডালি ॥ 
সেই নাক কানের কি কহিব বাখান। 
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান ॥ 
নাক কান নাহি কুম্তকণ' পায় লাঙ্গ। 
মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাব ॥ 
এত বলবিক্রম সকল হৈল মিছা! । 
ন্বশ্দীব নাঁনর। ৰেট। করে গেল বেচা ॥ 
নেউটিঘ্া দ্বণে বার আইল নিমিবে 
বৌচা নাক দেখিয়। বানরগণ হাসে ॥ 
তাহা দেখি কুন্তক্ণ মহাকোপে ভুলে | 
বড়*বড় কপিগণ ধরে ধরে গিলে ॥ 
নাসিকা কণের পথ বিমম বিপ্তার। 
তাহ দিয়া কপিগণ.বেরয় অপার ॥ 
একে কৃম্তকর্ণ বীর অতি ভয়ঙ্কর | 
কর্ণ নাসা গেছে আরে হয়েছে ছু্ষর ॥ 
কোঁপদৃষ্টে কুস্তকণ যে দিকেতে চায় । 
বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায় ॥ . 
বৌচা এলো বলে ছটে সকল বানর । 
দগাইল লবে গিয়া লক্ষণ গোচর ॥ 
হাতে ধনু লক্ষণ হইল আগুসার। 
ভাহা দেখি কুস্তকণ হাসে একবার | 

রামায়ণ ্  
৯ এপার সা জরি আপি আজ পালার 

কুস্তকর্ণ “বলে বেটা তোরে'চাহে.কে। 
তোর ভ্ভাই রামা বেটা তারে এনে দে ॥ 

1 হনয়! বালেন রাম কমললোচন । 
এত দিনে যম রসি করেছে স্মরণ ॥ 

এই আমি আইশাম তোর বিগ্তমান | 

যত ভি আছে সেউ। তত শক্তি হান ॥ 
তোরে মেরে কাটিব, রাবণের দশম থা । 

বিভীমণের উপরে ধান দণ্ডছাঁতা ॥ 

নামের কথ! শুনে কুন্তকর্ণ হাসে। 
' মানে কি করেছ বেট। কিরে যাবে দেশে ॥ 

এত বলি কুন্তকণ হয়ে ক্রোধমাতি | 

রামষেরে গিগিতে বায় অতি শাশখ্গতি ॥ 

এ 
] 

রর 
্ 

 কুম্তণে র ভরে লঙ্কা করে উলমল। 
স্র্গ মত্্য ক'পিল কীপিল রসাতল ॥ 
আকাশৈ দেউটি যেন ছুই চক্ষু ভ্বলে। 

: মাঁলপাট দিয়ে বার রঘুনাঁথে বলে ॥ 

| খর দূঘণ নহি আম ত্রিশিরা কবদ্ধ। 
 মারীচ রক্ষন নহি মায়।র প্রবন্ধ ॥ 
1 বালিরাঁজা নহি আনি কোমল শরীর | 
ৰ বজ্জসম অঙ্গ আমি কুস্তবর্ণ সঃ ॥ 
সেই সব বার বধ,কৈলে যেই বাণে। 

| সেই সব বাণ এখন"তুলে রাখ তুণে ॥ 
| তোমার বাণের মধ্যে তাক্ষ যে সকল। 
সেই সব বাণ মার বুঝা যাক বল॥ 

| রাম বুলেন কুম্তকণ ত্যজ অহস্কার। 
মার বাণ মহে এত শক্তি আছে কার ॥ 

তীক্ষ বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয় । 
ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে লব যন'লন॥ 
রদুনাথের কথা শুনে কুম্তকণ হসে। 
ূ মনেতে বাসনা হ যুঝি যাবে যমপাশে ॥ 

হের দেখ দেহ মের পর্বত প্রমাণ । 
7৬ না গন্ধর্বব কেহ নাহি ধরে টান ॥ 
কত অস্ত্র জান বেটা কত জান শিক্ষ।। 
ইন্দ্র যম জানে আমা আর জানে যক্ষ। | 
যে বাঁণে মারিল! বালি দুর্জয় বানর । 

ূ সেই বাণ মারে কুস্তকণে র উপর ॥ 
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রামের এঁষিক বাণ তারা যেন ছুটে। 
* কণ্টক সমান যেন কুম্তকণে (ফুটে ॥ 

ছিডি বলি কুম্তকণ' দিল টিটকারী? 
বল বুঝি মোর ভাই আনে তো'র নারী ॥ 

লোহার মুঘল বীর ঘন ঘন'্ণাড়ে। 
জ্রীবামের ধত বাণ তাঁহে পেকে পড়ে ॥ 
মুষল প্িরায়ে বীর মারিনারে আইসে 
ব্রহ্ম মস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলেন ত্রাসে ॥ 
নিনা আস্তে যুঝে নেন মদযন্ত হাতা । 

কুম্তকর্ণ পাঁড়িতে নারিল কোন জনে. & 
/ আনবার রাম অজ্ত্র যুড়িলেন গুণে ॥ 

ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড়িলেন পুরিয়] সন্ধান । 
কুম্তকণের কাটিলেন ডাঁনি হাত খান ॥ 
ূ হত খ!ন পড়ে ষেন পর্বত শিখর | 

হাঁতের চাপনে পড়ে অনেক বাগে ৮ 
বাম হাতে শ।লগাছ উপাঁড়ির! আনে । 
হতে গাছ করে গেল রামের মদনে ॥ 

এঁষিক বাঁণেতে র।ম পূথিয়া নঙ্গান 
কারে চড় টাল মারে কারে মারে লাথি ॥ ৃ এঁক বাণে কাটিলেন বামহাত খান ॥ 

ভুমে পড়ে নীল বার হইয়। কাতর । 

মুঘলের ঘায়ে মারে অনেক বানর ॥ 

মুসল করিগ্লা হাতে ছুটে উভরায় | 
পল।য় বানর ণ গিছু মাহি চায় ॥ 
ক দিয়! কহিতেছে ঠাকুর লক্ষ্মণ | 
এক উপদেশ শুন যত কাগগণ ॥ 

প[গল হয়েছে বেট। রজের ছুরর্ধে | 
জন কত বানর উঠ উহার ক্কা্ধ ॥ 
এর না সাইবে বেট। পড়িবে চাপনে | 
ভূমতে পাড়ির। মার পাপিঠ ছুর্জজনে ॥ 
লন্মমণের লাক্যেতে সাহসে করি ভর | 
বন্ধ উা) বড় বড় অনেক নাণর ॥ 

কুম্তকণের ল্ন্ধে চড় বারগণ নাচে ।. 
বাছুড় ঝুলছে যেন তেইলের গাছে ॥ 

শরভ গণ! গয় সে গক্ধমানন। 

মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আদি উঠে দুইলন" 

সপ্ত জন ৯ ডিলেক কুন্তুকণ' ক্ন্ধে । 

কফেশে ধরি টানে কেহ ঘাড়ে নখ লিঙ্কে ॥ 
৪ তবার লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়। চড়ে । 

“ছু ইহাতে কুস্তকণ' বানর আছাড়েখ। 

আ|ছাড়ে গবাক্ষ বীর হার'য় সম্বিত । 
ভূমেতে পড়িয়। মুখে উচিল শে।গিত ॥ 
গয় গবাক্ষ শরভ সে গন্ধমাদন । 

আছাড়ের ঘায়ে সবে হৈল অচেতন ॥ 
দেখিয়া অঙ্গদ হুনুমাঁনে লাগে ডর। 
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠে দ্রিল রড় ॥ 

1" ইন্দ্র অস্ত্র রঘুনাণ করিল সন্ধান! 

। এক বাণে কাটিলেন পদ ছুই খান ॥ 
ূ হস্ত গেল পদ গেল তবু নাহি ডরে। 
গড়াগড়ি দিয়! যায় রামে গিলিবারে ॥ 
দত্তে ধরে তুলে শিল লোহার মুঘল । 

( মৃপলের ঘায়ে মারে বানরম গুল ॥ 
ূ নাল কাটিতে রাম যুড়িলেন বাণ। 
। নয় লাণে মুপল করিল খান খানু ॥ 
৷ পাট। গেল মূল সমতা নাই তাতে । 
। গাড়ি দিয়। বায় রামেরে গিপিতে ॥. 
ৰ রাহ যেন আসে চক্র গিলিবার তরে । 
ূ কুন্তকণ ত্তি, মত ও শীরাম গিলিবরে ॥ 

। কুন্তকণের মুখেতে ঘে গড়িছে শোণিত্র। 
ৃ নাক কন কাট। যে দেখায় রিপরাত ॥ 

।এতেক হুরতি হেল তবু নাহি মরে। 
| শারণার রন্গ সন্ত মাপিলেন তারে ॥ 

(যমদণ্ড সম বাণ রহ্রেতে মখিতি। 
' দশদিক আোলো করি ছুটিল ত্বরিত ॥ 
ৰ ত্রল্মমন্ত্র বাণে আর হি অন্যথা । 

। সেই বাণে কুম্তুকণের কাটিলেন মাথা ॥ 
র কাটামুণ্ড মাপুটিয়া হনুমান তোলে । 

টেনে ছেলে দিল লয়ে সণুদ্রের জলে ॥ 
লাগকের জলঙগন্ত করে তোলপাড় 1 

সধ্য দাঁগরেতে যেন হইল পাহাড় ॥. 
দশ.লক্ষ র'ক্ষসেতে কুস্তকণ' পাড়ে । 
কানন ভাঙ্গিল ঘেন প্রলয়ের ঝড়ে 

] 
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দেব্গণ সুখী হৈল রামের বিক্রমে | 
স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পৃজেন ভ্রীরামে ॥ 

কপিগণ বলে রাম করিল] নিস্তার । 
আর যত বার আছে মোৌসবার ভার ॥ 

ন! দেখি এমন বীর এ তিন ভুবনে | 
ঘুবিবাকাজ থাক ভঙ্গ দরখনে ॥ 
কুস্তকর্ণ পড়িল গাইল কৃতিপাস । 
রাবণ শুনিন কুন্তকণের বিনাশ ॥ 

মসলা আপ হী ক 

কুন্তকর্ণের মুড শণে রাবণের 
রোদন। 

'তবে রণভঙ্গ যত নিশ[চরগণ | 
রণস্থলী ছাড়ি কৈল লক্ক। গ্রবেশন ॥ 
হেথা কুম্তকর্ে পাঠাইয়। রামরণে। 
দশীনন চিন্ত। করিতেছে মনে মনে ॥ 
সমরে গিয়াছে আজি কুম্তকর্ণ ভাই। 
এখনি জিনিবে রণ কিছু শঙ্কা নাই ॥ 
জয়বার্ত! দিবে দূত যে কালে আসিয়!। 
তুমিধ তাহারে তবে বনু ধন দিয়া ॥ 
নগরে করিয়। নানা মঙ্গল আচার । 
ভ্রাত!র়ে আমিতে ণিজে হন আঁগুসার ॥ 
ন! কগিতে না করিতে প্রণাম আমারে । 
অগ্রেই যে'আমি কোনে লইব তাহারে ॥ 
রণবেশ ঘুঢাইনা'দিন্য বেশ করি। 
ভুভাই বমিব এক আসন উপরি ॥ 
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনুন । 
নান। মত উত্সন করিব আচরণ এ 
এত ভাবি কিছু কাঁল পরে দশানন । 
উ্জক্িত হয়ে পুনঃ ক্রয়ে চিন্তন 4 
ভোতা মোর গিয়াছে হইল বনুদ্ষণ। 
এখনো না কৈল কেন দূত আগমন ॥ 
বুঝিতৈ না পারি কিছু রথের বিষয় । 
হইল কি ন।হইল শত্রু পরাজয় ॥ 
নুঝি শব্র“জর নাহি হইয়া, থাকিবে |; 
জয় হেলে কেন দোর হৃদয় কাঁপিবে ॥ 

শি প্রঃ 

__-শসশ্া শা িসাসিসে শাশ্ 

স্পা শি টি পপ পপ তি ৮ শা ীসপি পাা ৮ শা শিসপীসাত  ০পী শপ সপ: পর আপ পর ০ পর পপ পপর রর স্হান 

পর 

পি শিস সি শি ০০ পাপী 

০ স্পা পপ পপি শি ০7৮ শা পীপা শিস শান শি শি 

রামায়খ। 
শপ পিসি পাস্টসপশি সপ পাশ 

রা 

এইরূপ করিতে করিতে মনোরথে । 
খনিতে পাইল কোলাহল ব্যোমপথে ॥ 

তাহ! নি হইয়া বিল্ময়ঘুক্ত মন । 
উদ্বিগ্ন হইয়া করে বিবিধ চিন্তন ॥ 
একি একি আজি দেব মুনি যক্ষগণ। 
করিতেছে জাকাশেতে জয় উচ্চারণ ॥ 
বঁচিয়া থাকিতে মোর কুন্তকর্ণ ভাই । 
ইহ'দের মুখে জয় শবন্দ শুনি নাই ॥ 
অতএব বড় শঙ্কা করে মোর 'চিতে। 

না জানি হডেছে কিবা সং্রামন্থলীতে ॥ 
এইরূপ চিন্তা করে র'জা দশানন । 
হেনকালে ভগদ্ূত কৈন আগমন ॥ 
তারে দেখি জিজ্ঞাসে রাবণ সশাঙ্কত। 
কহরে কহরে রণমঙ্গল ত্বরিত ॥ 

ভীত. মুন হয়ে দূত কহিতে না পারে।, 
আরলার রাজ! ভারে কছে কহিবারে ॥ 
তবে কাদ্দি ভগদূত বলে সভাস্থল । 
নহার।জ কি কহিব রণের কুশল ॥ 
তোমার অনুজ গিয়া সমর ভিতর । 
বধিলেন বহুতর ভন্লুক বানর '! 
পরে রাম বাণেতে মে ত্যাজয়া পর।৭। 

মহারাজ স্বর্ণপুরে'করিল। অস্থান ॥ 
যেই মাত্র এই কথ! চরেতে কহিল । 
মুন্ছ। হয়ে দশাঁনন স্কুলে পড়িল ॥ 
তাহ! দেখি মহাপাশ্ধ আর মহোদর। 
এ উঠাইয়া বসাঁইল আসন উপর ॥' 

সপ ভাত উপ সি পিসি পিসি পর ৯ নমর এপিএস 

'। কুদ্তকণ' মৃত্যু বাত্। করিয়। শ্রবন । 
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবসী জন ॥ 
কুর্ভেক পরে রাজা চেতন পাইয়া 1 
বিল।প্* করয়ে শোকে কাতর হইয়া ॥ 
ভাই নহি আমি রে চগ্ডাল সহোদর । 
কচ! ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর ॥ 
আি হৈল শুন্যাকার নিদ্রার চউরি। 
বীর শন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
'আজি হৈতে রাজ্য মোর হইল বিফল । 
কৃম্তকণ ভাই ভুফি ছিলে মহাবল ॥ 



লঙ্গাকাও। 

চন্দ্র সুষ্য বায়ু যম দেব পুরন্দর । 
অহাস্বথে নি্া যাবে ঘুচে গেল ডর ॥ 
কোথা গেলে ভাই মোর আইস স্বর ।" 
ছুই ভাই মিলে গিয়া করিব সমর ॥ 
ডানি হস্ত গেল মোর এত দিন পরে । 
লঙ্কাপুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ॥ 
বিভীষণ ভাই মোরে দিয়া গেল শাপ।' 
ধশ্মিকের শপে পাই “এত মনস্তাপ ॥ 
হায় হাঁ কি হইল, ক্রুর বিধি কি করিল, 

প্রাণাধিক ভাই গ্রিল হরি। 
বি 81 কোথাগেলেতারেপাব, 

তাঁ বিনে কিন্ূপে প্রাণ ধরি ॥ 
ণাধিক ভ্রাতা 

চা, খতে না পাইআারতোরে 
ধিক ধিকৃ'প্রাণে মোর,শুনিয়। মরণ.তোর, 

এখন না ছাড়ে এ শরীরে ॥ 
কহি গেঘলহমিমোরে,সার্িমাসি রাঘলেরে, 

আপা বমি থাক হুখে)। 

নাকরিতেপারিঃনিছেগেলে বমপুরী, 
ক্ষেলিলে আমারে ঘোর দুঃখে ॥ 

জিণিলে অন্তর স্তর, গফ্ধবব ভূজঙ্গ পুর, 
ঘন্ষ &৭ রা পিদ্ঞ!ণর | 

জয় কার এ সঃ গুদ শুনা করে, 

প্রা উল আতৃবর ॥ 

যে তোমার শরীরেতে,নাহ্হি পারে এবে- 
শিতে,,বজ ভূমিতলে পড়েছিল । 

সেতুমি রামের শরে,বিদ্ধহৈলে কিপ্রকারে, 
আমার কপালে একি ছিল ॥ 

আরআমি কিপ্রকারে,জিনিব সে পুরন্দরে, 
*... শমন বরুণ দৈত্যগণে । ২ 
উপস্থিত শক্রজনে, কিরূপে বধিব রণে, 

লঙ্কা রক্ষ। করিব কেমনে ॥ 
ওরে২ ভ্র'ত্বর, তোমা বিনে মোরে ডর, 
না করিবে আর কোনজন | 
অপর কি কব আর, বং বানর ছার; 

তারা হেল অশ্ট্কিত মন ॥ 

ওরে 

75111 
1, 

মোরে ছাঁড়ি গেলি 

২৯৩ 
০ 

নামরিতে নামরিতে,আগে এ আকাশেতে, 
'কে|লাহল করে দেবগণ। 

বুঝিব। ইহার পরে, উপহাস করে মোরে, 
“*. করতালি দিয়ানব জন ॥ 

 মারীচ কহিলা হিত, অতিশয় সমুচিত, 
|". কহিলেক ভ্রাতা বিভীঘঞ1 7 
তুনিহ কহিলে পথ্য, সব কথ অতি তথ্য, 

ূ কিছু নাহি কারু অআবণ ॥ 

৷ ধূর্বশ্মক বিশুদ্ধ মন, সেই ভ্রতি। বিভীষণ, 
ৃ করিলাম তার অপমান । 
সেই পাপে বুঝি মোরে,নর বানরের করে, 

পাইতে হইল অপমান ॥ 
ভ্র,ত। ঘ্দি গেলেককলখশ্বধ্ঠ বলে, 

কি কাধ্য সীতায় আর প্রাণে। 
কি ফল সমর জায়ে, ,কি কল বান্ধবচয়ে, 

প্রাণ দিব রঘুপতি বাণে॥ 

তু'ম 

পেস পাপী পা শপ পাশে পাশপাশি সপ | 

থিশরা, দেবাস্তক, নবান্তক, মহোন্র, 

ও মহাপ(েব বুদ্ধ ও মৃত্যু। 

এইন্পে জন্দন করয়ে দশ।নন | 
, অশ্রছগলে অভিমিত্ত হইল বদন ॥ 
পিতায় কাতর দেপি পত্রে জন্মে ছুঃখ | 
ত্রিশিয। নিকম করে রাবণএ সম্মুখ ॥ 
ধফরিল। তপস্তা পিত। হইতে অমর। 
অমর হইতে ত্রঙ্গ। নাহি দিল বর ॥ 
অমর হইল বিভীবণ নিজ গুণে। 
ব্রহ্মার কপায় সেই সর্বশাস্্র জানে ॥ 
এ[ন্দ্র অনুন্মপ খুড়া কহিলেক হিত। 
ধাশ্মিক চরিত্র তিনি বিচারে পণ্ডিত ॥ 
রিভুবন গ্িনে পিতা তোমার বাখান। 

দেবত। গন্ধর্ব আদি নাহি ধরে টান ॥ 
জ্োষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী। , 
তাঁরে জ্রিশি পুষ্পরখ শিলে লঙ্কাপুরী ॥ 

ময়দনব মহার(জ সপলোক মাঝে । 
কন্য'দান দির সে €তামারে দেখ পুজে ॥ 

স্পেস পা শপ পপ পাপা পিস পপ শাাপপাসপিস্প্রীসা পপ? পিস সপ শিশি 

০০০ শপে শশা শশী ৩টি শশা 

৮ পাপী লা 
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বাস্বকীর বিধদাহে ব্রিস্থবন পুড়ে । 
তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে শ। 

ইল ঘন নরণর মিলে থিতথা | 
মনুম্য বেটারে দিন কত বড় কথা ॥ 
নাল! অস্ত্র সংগ্রামে কিয়! অবতার | 
আকার, মত যুদ্ধ মে আমর ভার ॥ 

গরুড়ের মুখে যেন দদ্ হর সাপ। 
শ্রীরাম লক্ষীণে মারি ঘুচাব সম্ভাপ ॥ 
ভ্রিশির! বিক্রন করে রাজ1 হরযিত। 
আর তিন ভাঁই তার রোধে অচন্বিত ॥ 

দেবান্তক নরান্তক অভিকায় বার । 
সংগ্রামে যাইভে ঢাছে নাহি হয় স্থির ॥ 
চারিছণ £ মহাবল চিরকাল 'জানি। 

চারিজনে এঁক্য হলে ত্রিভুবন জিনি ॥ 

রাজপ্রল/দ যাহা পাইল চারিজন পরি। 
কুম্থম চন্দন মাল্য স্থগন্ধি কত্ত রা ॥ 
বীরধটি পরে কেহ নামে গঙ্গাসল | 
রত্বেতে নিন্মিত পরে কর্ণেতে কুগ্ডল ॥ 
পারল সোণার সাণ। রত্ত্রের টোপর। 
মাণিকের হার সাজে গলার উপর ॥ 

নানা রত্ব অলঙ্কার পরিল শর্ারে। 

কনক কঞ্চণ বালা পরে ছুই করে ॥ 
চাঁরি বেট! পরিলেক চারি রাজার ধন। 
রাবণের চারি বেট। কামিনীমোহন ॥ 
মহাপাশ বার আর ভাই মহোদর | 
“ছয় জন যাত্রী করে সংগ্রাম ভিতর ॥ 
ছয় বীর খাত্রা করে সংআমে এ বাণ । 

বিদায় হইল ক'রে পিতৃ প্রদক্ষিণ ॥ 
নীলবর্ণ হস্তী এল দীল মেঘ জ্যোতি । 
এরাবতের বংশে তার হয়েছে উৎপন্তি ॥ 

বড়ই প্রবল সেই মদমন্ত হাতী। 
'তাহ!তে চড়িল মহোদর যোদ্ধাপতি ॥ 
উচ্চৈঃশ্রুবা অশ্ব যেন পবনের গতি । 
সেই অশ্ে চড়ে দেবান্তক মহ।মতি ॥ 
আর অশ্ব ভূমে পদ পড়ে.কি'না পড়ে । 
হাতে শেল নরান্তক সেই অশ্ব চড়ে ॥ 

হামার? | 
সদ এসসি পা এসি এটি পাস পট স্টল পর লিজ শি রি টি পা পা 

র সাজালেক রখ যেন রবির প্রকাশ | 
। হাতে শেল তাতে চড়ে বীর মহাপাশ ॥ * 
। আর পথ নাঞ্জায় ঘাশিক্য মণি হীরা । 
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাতে কুমার ত্রিশির! ॥ 
| ঢবর্ণের রথ শত ঘোড়ার সাজনি | 
গেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি ॥ 
পুত সব যাত্রা করে শুন এ বচশ। 

। সবার জনশী আমি.করিছে রোদন ॥ 
কম্তকর্ণ হো বীর পড়ে গেল রণে। 
যাইওনাঁক ব্যথা' দিয়া জননীর প্রাণে ॥ 

' ; ধনুর্বাণ ছাড় বাছা! প্রাণ বড় ধন। 
কল্যাণে থাকিবে রাখ মায়ের বচন ॥ 

| বিভা কৈলে কত দেব দানবনন্দিনী | 
কোথা যাহ তা সবাঁরে করে অনাথিনী ॥ 
সম্প্রতি করিলে বিভা নহে সহঙাস। 

৷ অগ্নি দিয়। পোভাব লঙ্কার গৃহব।স ॥ 
চারি ভাই চতুর্দোল লহ স্কন্ধে করি। 
শারামেরে.দেহ লয়ে জানকা হন্দরী ॥ 
হের কণ্ম করিলে যদ্যপি রাজ। রোষে । 
পলাইয়। থাক গিয়া পর্বত কৈল।সে ॥ 
কুবেম তোমার পিতৃজ্যেন্ট ভ্রাতৃনর | 

! মেবে তকে পুভ্র ষুম থাক তার ঘর ॥ 
মাতাগণ বচনেতে পুত্র মব কোপে । 

| গজের দেখিয়া ক্রোধ ভয়ে তাঁর! কাপে ॥ 
* ; পুক্গণ কোঁপে বলে দিতাম প্রতিফল । 

জণণন বালয়া এত সহি যে সকল ॥ 
ভ্রগতের কর্তা মোরা বারবংশে জন্ম | 
মানুম্যের ডরে রব করে সেবাঁকন্ম ॥ 

নিল পুম্পক রথ পিতা যারে জিনে | 
৷ স্োন*্লাজে শরণ লব তাহার চরণে ॥ 
। বাছবলে পিত। মোর ত্রিভুবন শাসে। 
| লুকাযে থাকিব কেন ডরায়ে মানুষে ॥ 
বিপক্ষ সন্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি | 
দিব্য রথে চড়িয়া! যাইব স্বর্শপুবী'॥ 
'আপনি মন্দিরে যাহ ন। কর বিষাদ । 

৷ শ্রীরাম লক্ষমণে মেরে ঘুচাব বিষাঁদ ॥ 

শট শি তি পাশ পপ শি শা শি টি ভ্লদ; শস্প পাশ শি পতি 

-পশ্-- 
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পেস 

পপ সপ সপ ৮ পা শাপা্পে লাশ পাশা আটে পাশা 7 ৩ িাশি পেশ শীলা শপ প্পিশাস্পাসি শা 



গরগড়ের মুখে ঘেন ভম্ম হয় সাপ। 
গ্রামিব বানর মেন! দেখাব গ্রতাঁপ॥ 

'মায়েরে প্রবোধ করি ছয় জন সাঁজে। 
রুধয়! প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে ॥ 
ছয় সেনাপতি ঠ।ট ছয় অক্ষৌহিণী | 
কটকের পদ ভরে কাপিছে মেদিশী॥ 
ধুল।র দিবসে বাট হৈল অন্ধকার | 

' ছুয় বার উত্তরিণ করে মার মার ॥ 
ছুই সৈন্যে মিশামিশ বাজে মহারণ। 
গ'ছ-উপাড়িয়া আনে ঘত কপিগণ ॥ 
বানরেতে গাছ পাথর করে বরিনণ | 

বাণে কাটি রাক্ষসেতে করে নিবারণ ॥ 
রাক্ষমেতে বাণ এড়ে অনলের শিখা । 
বানর কটক পড়ে নাহি লেখজোখ। ॥ 
ব্যাঘের ঝশাপনি যেন বানরের রঙ্গ 1. 
মরণের ভয় নাই রণে নাহি ভঙ্গ ॥ 
চড় চাপড় মুন্ট্যাথাত বানরের তাড়া । 
কত শত রাক্ষসের মাথা করে গু ডা ॥ 

আনেক রাক্ষদ পড়ে অতভ্যন্স বানর । 
কুপল বে নরান্তক রাবএ কুমার ॥ 

চতুর্দিক চাঁপিয়া উঠিল তার ঘোড়া । 
চতুদ্দিকে অস্ত্বৃষ্টি করে বোড়া ঘোড়া ॥ 
বানরেরে মরে বার মহা শেল পাট । 
বানরের রূক্তে কাদ। হয়ে গেল বাট ॥ 

নরান্তকের বাণ কেহ সহিতে না পারে। 
ভঙ্গ দিয়। বানর পলায়ে গেল ডরে ॥, 
ডাকিয়ে স্থঞীব কহে অঙ্গদের আগে । 
দেখ দেখি অঙ্গদ কটক কেন ভাগে ॥ 
আপনি করিঘ়।, যুদ্ধ রাখ কপিগণ |, 

, নরান্তকে মেরে তোষ আরাম লক্ষণ ॥ 
সুগ্রীবের বচনে অঙ্গদ পড়ে লাজে। 
কটক সাজায়ে গেল সংগ্রামের মাঝে ॥ 
রণেতে প্রবেশ করে অতি ক্রোধমুখে | 
দুর হতে নরান্তকে বালিহ্থত ভাকে ॥ 
ছুই হাত শুন্য মোর দেখ নিশাচর । 
বত শক্তি আছে হান বুকের উপর ॥ 

নগ্কাকাও 
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দেবতা জিনিস বেটা শেলের কারণ । 
আগ্গিকাঁর যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥ 
উ্ীরাঁষের ভৃত্য আমি সংসারে পুগিত। 
তুই অন্্র এড়িলে না হব অমি,ভিত ॥ 
1 গারিগ্র। বেট। নি নাককারণ। ০ 
জোনাতে আলাতে ং যুঝ দমে কোনজন ॥ পুতি 

ূ ছুই এ চ পলারিন! পেতে প বুক। 

৷ অঙ্গদের বিক্রমে হুতীবের কোঠুক ॥ 
ূ ক্রোপে নরাস্তক বার অবরোষ্ঠ কাপে। 
| এড্িলেক শেলপাট অতিশয় কোপে ॥ 
এড়িলেক শেলপাট দিয়। হুহুঙ্কার । 

। স্বর্গ মত্ত্য পাতালে লাগিল চমৎকার ॥ 
অঙ্গদের বুক থেন বজ্্রের সমান । 
বুকেতে ঠেকিয়া৷ শেল হেল ছুইখ[ন ॥ 

. অঙ্গদ বলে তোর অগ্তর গেল রলাতল। 
মোর ঘ। সন্ধর বেটা তবে গান বল ॥ 

ৰ অ।পন। পামরে কোপে বালির নন্দন | 
| নরান্তকে ম।গতে ভাঁবয়ে মনে গন ॥ . 
। বন্ত্রমুস্টি মার খোঁড়। কাঁগলেক চুর । 
ৃ পাডল ভুর্গদয় ঘোড়া! উদ্ধে চারি খুর ॥' 
ূ ছুই চক্ষু ঠিকরিল জিহ্বা বাহিরায় | 
ূ নরান্তক কুপয়। অঙ্গদ পানে চায় ॥ 

| বজমুষ্ি ম।রিলেক অঙ্গদের বুকে। 
। মুখে বুক্ত উঠে তাঁর ঝলকে ঝলকে ॥ 
| শরার ব্য'গত তনু নহেত কাতর । 
৷ প্রবেশ করিণ গিয়া রণের ভিতর ॥ 
'মহাবল অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রোধে । 
| বুকে হাটু দিয়া তবে নরাস্তকে মারে । 
নযন্তক পরিল দেখিণ দেবাস্তকে। 

মনৈন্যেতে অঙ্গদে বেড়িল চারি দকে॥ 

হস্তার উপন্ুর চড়ি আইল ঘহোদর £ 
৷ চালাইয়! দিল করা অঙ্গদ উপর ॥ , 
অনুবল ্রশিরা হইল ততক্ষণ । 

স্পাস্পাসপাশিস শশী 

স্েষপপাপা শাপাসসাপপ 

অন্গদেরে বেড়ে আসি বার ছুই জন ॥ 
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে । 
মুখে রক্ত উঠে বারের ঝলকে ঝলকে ॥ 



₹৯৬ 
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মুখে রত উঠে তবু না হয় কা তর 
অন্ধকার করি ফেলে গাছ আর পখর ॥ 

মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে শিশচর |. 

দেখে হনুম!ন বীর' ধাউ্ল নত্ত্র | 
মহারণে দিশামিশ হৈল ছয়ন। 
ব[জিল তুমুল যুদ্ধ নহে নিবারণ ॥ 
দেবান্তকের, হাতে ছিন লোহার পাবড়ি। 
হনুমানের বুকে মারে ছুহাতিয়া'বাড়ি ॥ 
কুপিল যে হনুমান সংগ্রামের শুর । - 
পদ[থ।তে দেবান্তকে করিলে চুর। 
হুস্ট্রীর উপরে তবে আইল মহোদর। 
শাল সেনাপতি বিদ্ধষে করিল জর্জর ॥ 
বাণ খায়ে নাল বার করিন উঠানি। 
এক টানে,উপাডে পর্বত একখানি ॥ 
পড়িল পর্ন ত' গোট। শন্দ গেল দূর । 
হৃস্তী সহ মহেোদরে করিলেক চুর ॥ 
তিন ভাই পড়ে রণে দেখে অতিকায়। 
হাতে খাণু।| ভ্রিশির। সংগ্রাম মাঝে যায় ॥ 
হনুমান ন মহাবারে দেখিল সম্দাথে। 
দুহাঁতির! বাড়ি মারে হনুমানের বুকে ॥ 
প্রহারেতে হন্মান আগ্রনা পামরে | 
এক লাক্ষে পড়ে তার রথের উপরে ॥ 
ত্রশিরার হাতে খা অতি খরশান । 
সে খাণ্ডায় ত্রিশিরায় করে খান খান ॥ 
ভাই ভাইপে। রণে পড়ে দেখে মহাপাশ? 
'হাতে গা কপিগণে করিছে বিনাশ ॥ 
নীলবর্ণ গদাখান রস চারিভিতে | 
অবিক.হুইল রাঙ্গা কপির শোশিতে ॥ 
জ্ঘঘন্টা বাজে সে গদার চারি পাশে । 
দেবত। গন্ধর্ব আদি সবে কাপে ত্রামে॥ 
মহাপ্।শের বাণ কেহ সহিতে, না পারে। 
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সকল বানরে ॥ 
টা কপি আইল বরুননন্দন |, 

ব্বত উ্পাঁড়ে এক ঘোর দরশন ॥ 
রে পর্বতখান অতি (ক্রাধ মনে । 

মহাপাশ বার পড়ে পর্বত চাপানে ॥ 

রঙ 
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রামারঞ, 
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কু্ডবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 
| লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥ 

তাতকায়ের মুদ্ধারন্তু | 

ূ 
ৰ 
ৃ 

| পড়ে বীর পঞ্চজন' দেখিবারে পার 
| হাতে ধু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায় ॥ 
। চিনা করে মনে মনে বলিছে তখন । 
| শ্ীচরণে স্থান দেহ' €কীশল্যানন্দন ॥ 
রবণসন্তবন বলে দয়। না করিবে। 

| দয়াময় মনি কলঙ্ক রহিবে ॥ 
খুড়া দুইজন পড়ে মহোদর আর । 

। রুষে অতিকায় বার রাবণকুমার ॥ 
মহাক্রে।ধে অতিক!য় হয়ে আগুসার। 
দিলেন আপন দিব্য চাপেতে টঞ্চার ॥ 
কিব! ঘোরতর সেই টঙ্কার নিশ্বন | 
যাঁহ। শুনি মুস্ছিত হইল কপিগণ ॥ 
বড় বড় বার ঘত ভন্গুক বাণর। 
তাহাদের বকঃস্ছুন কাপে খর খর ॥ 

তবে সেই প্ুথ থাকি গভার গর্জনে । 
কহিতেছে সন্বোধিয়। পবঙ্গমগণে ॥ 

অরে অরে মহামুখ মকট সকল । 

পলাও পলাও তোরা ছাড়ি রণস্থল ॥ 

ব্রিভুবনে আঁত খ্যাত অতিকায় নাম । 
আমিয়াছি আমি আঙি করিতে সংগ্রাম 
আজি ন' রাখিব এই ভুবন ভিতর | 
আপন শিতার বিপু কপি দকিবা নর ॥ 
তোর। কেন মর মোর সম্মুখে থাকিয়া । 
হিত কহি প্রাণ লয়ে যাও পলাইয়া ॥ 
এভ বাল [মংহনাৰর কর ঘনেঘন। 

তাহে' অতি ত্রাসিত হইল কপিগণ ॥ 
আর তাঁর অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়। 
দেখিয়া বানর নব ভয়েতে পলায় ॥ 
কেহ কেহ সেতু দিয়া যায় সিন্ধুপারে । 

। কেহু প্রবেশয়ে বনে কেহ বলি বারে ॥ 
কেহ কেহ সিন্ধুজলে থাকয়ে ডুবিয়া। 

| কেহ পত্র লতা দিতে নিজে আচ্ছাদিয়া। 



্্াকা। 

কেহ কেহ প্রবেশয়ে বৃক্ষের কোটরে। 
কেহ কেহ কুন্তকর্ণ বদন বিবরে ॥ 
কেহ কেহ ভয়ে নিজে ঘ্ৃত জানাবারে | 

শয়ন ঝরির।রহে শবের মাঝায়ে ॥ 
কেহ কেহ শ্রীরামের নিকটে যাইয়া । 
কহিতেছে "অতিকায় বীরে দেখাইয়। | 
দেখ দেখ রঘুবর রণের ভিতর | 

আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর | 
উহারে দেখিবামাত্র যত কপ্সিগণ | 
ব্রাসিত হুইয়1 সবে কৈল পলায়ন ॥ 
কপিদের কথা শুনি ভীরঘুনন্দমন | 
অতিকায়ে দেখি হৈলা সবিশ্মায় মন ॥ 
যদ্যপি প্রথম রণে দেখেছিলা তারে। 
তথাপি বিশ্ময় হেলা অন্তর মাঝারে ॥ 
অলৌকিক পদার্থের এই ধন্ম হয়|" - 
দেখিলেও নব নন জপে:প্রকাশয় ॥ 

তবে রঘুপতি নিগ মিতা বিভাঘণে 
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে ॥ 
দেখ মিত! বিভানণ, রণে এল কোনজন, 

পর্বত প্রমাণ রথে চাপি। 
নিজে ও ভনরে ছ্তি»শ্যামবণ শ।লাকুতি, 

অতি ভয়ঙ্কর ভপ্রতাপী ॥ 
সুকুট শোভায়ে শিরে, বেন শীল ধরাধুরে, 

স্ুবণের শৃঙ্গ শোভা পায়। 
পিঙ্গল নয়নদ্বয়, ভুজেতে অঙ্গদচয়, 

গালে নানা আভরণ তায় ॥ 

কিব! দেখি রথখান, দশ শত পরিমাণ, 
ঘেটিকেতে বহিতেছে যারে । 

পঞ্চ ন্বসারথ মার, ধ্বজ নরত্রঞ্থাকার) 
পতাকা উড়িছে চাঁরি ধারে ॥ 

দেখি রথ উপরেতে, অস্ত্র শত্ত্র নানা,মতে, 
শুল শান মুমল মুদগর | 

তীক্ষ তীক্ষ ভিন্দিপাল, শত শত তরবাল, 
কাঠার কুঠার বহুতর ॥ 

অতিশয় ভয়ঙ্কর, লৌহ্ময় বাঁণ খর, 
অন্টব্রিংশ তুণ 'শোন্ডা করে । 
00৩৮] 

স্বর্ণ বদ্ধ হৃশোৌভন, দিব্য দিব শরী'সন, 

২৯৭ 

চারিদিকে রহে থরে থরে ॥ 

দশ ভুস্ত পরিমাণ, ছুই পাশে ছুইখান, 
থড়গ ছুলিতেছে ভয়ন্কর |, 

ধরিয়।ছে বাম করে, একখান ধনুকেরে, 
ইন্ধন সম দীর্ঘতর ॥ 

শিরখিঘ। এঈ জনে, পলাইছে স্থানে স্থানে, 
বানর সকল ভীত মনে । 

কেবটে কাহার পৌল্র,কিনাম কাহরপুক্র, 
কহ মিত। মম বিদ্যমানে ॥ 

সতিকাগেব যুদ্ধ ও মুহা । 

শ্রীরাম বদনে শুনি এতেক বচন । 
বিভীনণ তীহারে করেন নিবেদন ॥ 
প্র্থ নিশ্বএ্রবা পৌন্র পাবণনন্দন | 
অতিকায় নামধারী হয় এইজন ॥ 
জনম ইহার ধন্য মালিনী উদরে । 

। আপন পিভার তুলা এ হয় সমরে ॥ 

পল শশা পাশ শপ পাশা ৮ শশী প্াসপপিস্। | সপ 

শপ পপি পিপাসা শশী শীট শী াাস্পাশীশাসীশ্পীসপশ শশী পি শী শি 

ছ্বাতি্গন মেবনেতে এই অনুরন্ত | 
একব।র শ্রগতিমাত্রে শাক্সাভ্যাসে শক্ত ॥ 
সাম দাম ভেদ দণ্ত এ চারি উপায়ে। 
অত্যন্ত শিগুণ আর মন্ত্রণা শিচয়ে ॥ 
বন্মশাস্ত্র অর্থশান্ত্র কামশান্ত্রে পীর | 
অশ্বপৃষ্ঠে গজন্কন্ধে রথে মহাস্থির | 
ধনুক ধারণে আর বাণ বিমোচনে । 

ইহার সমান নাই রাবণ বিহনে ॥ 
খড় চম্ম,যুদ্ধে আর'গদা প্রহরণে 
ইহার সমান নাই এ লক্কাভুবনে | 
ইহারিই বাহুর বল করিয়। আশ্রয় | 
শিরবি লঙ্কাপুরী আছর়ে শিভয় ॥ 
ইহার প্রভাবে প্রশখসয়ে সর্বজন | *' 
দেনতা দানন যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥ 

এহ ঘোর তৃপ করি অনেক বরম | 
 বিপাভনর কপ্িয়াছে আপনার বশ ॥ 

তার স্থানে পাঁইয়।ছে এই দিব্য যান । 
আর পাইয়ান্ নান! অত্র শস্্র বাণ। 

পি 
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দিব্য এক অভেদ্য কবচ পাইয়াছে। 
গার নিকটে অবধ্য হইয়াছে ॥. 
এই জিনিয়াছে বনু দেবতা দানবে। 
যক্ষ বিদ্যাধর' নাগ কিমরাদি সবে ॥ 
এই করেছিল বাণে বাজ্তের স্তস্তন। 
বরুণের পাঁশ করেছিলনিবারণ ॥ 
এই লঙ্কা মাঝে সব বীরের প্রধান 
দেব দৈত্য জয়ী শুরু“বীর বলবান ॥ 
আদরেতে অতিকায় নাম পি বাপ। 
কুমার ভাঁগেতে নাই এমন প্রতাপ ॥ 
এই রণে যাবতীয় কপি ০ | 
সংহার করিবে শরজালে এইক্ষনে ॥ 
অতএব ইহার করিতে মংহরণ। 
করিতে হইবে অতি শীত্র আয়োজন ॥ 
এইরূপ বিভীষণ কন রঘুবরে । 
আতক।য় গ্রবেশিল সমর ছিতরে ॥ 
সম্মুখেতে বিভাদণ করি নিরীক্ষণ । 
প্রণাম করিয়। তারে কহিছে বচন ॥ 

অতিকায় বলে খুড়া শুন উত্তর । 
রাত্রি দিন সেব তুমি দেব গদাধর ॥ 
(তামার সমান শ্রেষ্ঠ হবে,কোনজন | 
তোম। প্রতি বড় প্রীতি দেব নারায়ণ ॥. 
অতিকায় বলে খুড। নিবোদি তোমারে। 

আমারে করুন দয়া দেব গদাধরে ॥ 
এন্ড যদ্দি অতিকায় কে বিভীমণে। 
চালাইয়! দিল রথ রাম বিদ্যমানে ॥ 
অতিকায় বলে শুন জগত গোসাঞ্জি। 
মম প্রতি এবে ক্রেন ধয়া হয় নাই ॥ 
অতিকায় বলে.খুন দেব নারায়ণ_।! 

স্থীন দিও শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥ 
স্তুব শুনি' স্তব্ধ হয়ে কন গদাধর | 

পরম ধাম্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর ॥ 
তুমি আর তোমার পিতৃব্য.বিভীষণ |, 
দুইজনে রাজ্য দিব মারিয়া রাবণ ॥ 
অতিকায় বলে রাজ্যে নাহি প্রয়োজন । 
ফু করে কলেবব্ন করিব পতন ॥ 

লহ্বাকাড| 
সাত এছ পি লীন শি পর পি পে এ পি লি, লী লো এ পরি টি পাপ সি এস পি পি ৩ পিসি 

পপ পাপা পাটি সপ্পস্পপাপসপ পাপা শপ শপে টি তি 7 পাটি শিপ শা শিস সপ শশা শিপীশিী শশিপীশী ১ শি 

রা চা 

পয | পপ পপ পাশা পপি সি্পাস্পেপেসসপ সপ 

১১৯ 
সহ পি লাপিশাস্পিসিস স্ব 

রী 

এখন ও পদে করি এই নিবেদন | 
আমার সহিত যুদ্ধে দিবে কোন জন ॥ 

বানরের. সঙ্গে আমি না করিব রণ। 
পশু জাতি যুদ্ধের কি জানে কপিগণ ॥ 

আনরের সম্ভাবনা বুক্ষ আর পাখর। 

কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর ॥ 
সুতঁখব রাজারে দেখি বকের সমান । 
লক্ষণ কালিক রাণে কি জানে সন্ধান ॥ 

| খোড়হাতে বলে বীর শুনহ শ্রীরাম। 
(তামার সহিত আমি করিব সংগ্রাম ॥ 
ধনুক পাতিম়! যান ঠাকুর লক্ষণ | 
হাসিয়া জিজ্ঞ।স। করে ঘাবণনন্দন ॥ 

কত সুদ্ধ করিয়াছ বয়ঃক্রম কত । 

আমার সহিত যুদ্ধ উচিত ন! হয় ॥ 

ইন্দ্র চক্র কুবের আমারে করে ভয়। 
। আমার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত ॥ 

কোপেতে লক্ষণ দিল ধনুকে টঙ্কার। 

দেখি অতিকায় বারে লাগে চমৎকার ॥" 

অতিকায় বলে শুন গাকুর লক্ষণ । 

বয়সে ছাওয়াল « তুমি কিবা জান রণ ॥ 

লক্ষণ বলেন তূই জাতি নিশাচর । 

ভাল মন্দ না জানিস্ করিস উত্তর ॥ 

কে রোথ। দেখেছে হেন শুণেছে শ্রবণে & 

বয়স অধিক যার সেই রণ" জিনে | 

আমারে ছাওয়াল.ধল প্রবণ আপনি । 

প্রাণে প্রাণে. যাইতে: পার তবে বীর জাণি, 

আজিকার, যুদ্ধে যদি 'তোরে নাহি মারি । 

তবেত লক্ষণ নাম বৃথ| আমি ধরি ॥ 

এত ঘদি দুজনে বচনে হৈল রক্ষ। | 
| ছুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষ। ॥ 

অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষণ |" 

তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব ছ্ুজন 1; 

সংগ্রামেত দে।ব গুণ কাহার কেমন । 

রামচন্দ্র সাক্ষী আর খুড়। বিভীষণ ॥ 

মধ্স্থ হইয়া ছে করুন্ বিচার) 

৷ জয় পরাজয় রণে কি হয় কাহার & 



পপ 

৬৬০০৩ 

অতিকায় বচনে লক্ষণ দিল সায় । 
মহাযুদ্ধ বাঞ্িল লক্ষণ অতিকায় ॥ 

, অগ্রিবাণ অতিকায় করে অবভার | 

লক্ষণ বরুণ 'বাঁণে করিল সংহার ॥ 
দুই শত.বুণ"তবে অভিকায় এড়ে। 
অবিলম্বে লক্ষণ বণেতে কাটি পাড়ে ॥ 
হত্তীবাণ এড়ে অতিকায় মহ।বল | 
সিংহ বাণে লক্ষণ করিল রম(তল ॥ 
মারিল! পৰ্ধত বাণ অতিকায় রোমে ।,' 
লক্ষণ পবন বাঁণে উড়ান "বাতাসে ॥ 
অমন্ত মমর্থ বাণ বিকট দশন | 
ইন্দ্রজাল বিষুক্জাল'ঘোর দরশন ॥ 
এই সব বাণ দেহে করে অবতার । 
দশদিক জদস্থল বাণে অন্ধকার ॥ 
দুইজনে বাণ মারে অতি পরিপ|টী | 
অন্তরীক্ষে দুই বাণ করে কটাকাটি ॥ 
তাক্ষণ মারেন বাণ দিয়ে বাহু নাড়া । 
অতিকার রখের কাটেন শত ঘোড়| ॥ 
আর বাণ এড়েন লক্ষণ মহাবীর । 
কাটিলেন তার পঞ্চ সারথির শির ॥ 
বুদ্ধ করে অতিকায় হইয়! বিরখী | 
চক্ষুর নিমিষে রথ যোগায় সারখি ॥ 
রথ পাইয়া, অতিকায় লাফ দিয় চড়ে । 
[তিন কোটি বাণ ল্ষমণের প্রতি এড়ে ॥. 
সে বাণ লক্ষণ সব কাঁটে অবহেলে । 
স্খেতে 'দেবতা সব সাধু সাধু বলে ॥ 
লমনণ এড়েন বাণ নামেতে অনল | 
শ[ণাতে ঠেকিয়| ধাণ পাইল পরাজয় ॥ 
শাণার ঠেকিঘ! বাণ না করে প্রবেশ । 
লক্মমাণের কাণে বায়ু কহে উপদেশ ॥ 
অক্ষয় কবঢ অপ্ে আছেত উহ্বার | 
আঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার ॥ 
সহজেতে ন! মরিবে রাবণকুমার | 
ব্রন্মঅস্্ মারি ওরে করহ সংহার ॥ 
উপদেশ করিয়! পবন দেব নড়ে । 
মন্ত্র পড়ি ল্মণ বীর বঙ্গ অন্তর মোডে ॥ 

ঙ 

৯ 

বামায়ণ । 

০ 

লক্মণ এল! বাণ পুরিয়া সন্ধান । 

বাণ দেখে অতিকায়ের উড়িল পরাণ ॥ 
মারে জাঁঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবারে। 

আতিকায় ভবু তাহ। ছিরাইতে নার়ে। 
অঙ্গয় অক্ষর বাণ কেবা ধরে টান। 
অন্ভিকার মাথ| কাটি কৈল ছুই খাঁন ॥ 
আতকায় পড়িল রাঁক্ষদ ভাগে ডরে। 

যাইয়। বানরগ্ণণ রাক্ষসেরে মারে ॥ 
পলায় রক্ষদগণ গণিয়া প্রমাদ | 

র।গজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 

নমুকুট মৃণ্ড পড়ে সহিত কুগুলে। 
অতিক।র মুগ গড়ীগড়ি ভূমিতলে 
উমিতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে। 

প্রেমানন্দে বিভাষণ ভাঁমে অশ্রুজলে ॥ 

ধন্য ধন্য পুক্র তুমি নিশাচরকুলে | 
ভিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্যফলে ॥ 
হেন ভক্ত না দেখি ন। শুনি কোন কালে 
কাটা মুণ্ড এইরূপে রাম রাম বলে॥ 
বানরেতে রামজর শব্দ করে মুখে । 
বজীঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে ॥ 

অতিকায় পড়ে ফাঁদ সংঞ্াম ভিতরে । 
দু ঘাঁয় সমাচার দিতে লক্কেশ্বরে ॥ 

সি 

অগ্তকায়াদি-চাৰি পুত্রের মৃত্য 
শনযা পাবণের রোদন । 

তনে ভগ্রদূত গিয়। দশানন পাশে। 
শিবেদন করিতেছে গদ গদ ভাষে ॥ 

মহার'জ চারি জন তনয় তোমার । 
রণে গিয়াছিল ছুইজন ভাতা আর ॥ 

তার মধ্যে পঞ্চজনে বানরে বধিল। 
আতিকাঁয় লক্ষণের বাণেতে মিল ॥ 

দূত মুখে এত বাণী করিয়া শ্রবণ । 
কিছুকাল স্তব্দ হয়ে রহে দশানন ॥ 
মুহুর্তেক পরে পুন পাইয়া চেতন । 

। কি কহিলে বলিয়া করয়ে জিজ্ঞামন | 
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পুনর্ববার দূত কল সব নিবেদন । 
তাহা শুনি মুচ্ছিতি হইল দশানন | 
কিছুকাল পরে পুনঃ সম্বিত পাইয়! 
ঘদা্থ নিশ্বাস ছাড়ে ভম্কার কারয়া ॥ 
হইয়াছে অতিশয় শোণেতে গমন | 
*1 পারয়ে কর্িবারে ধৈরজ ধারণ ॥ , 
[বংশতি নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়। 
মুক্তকণ্ হয়ে রাজ! ক্রন্দন করয় ॥ 
কি হইল হায় হায়, ছ্ঃখ নহি সহ। বায়, 

' আর দেহে প্রাণ নাহি রহে। 
শে।কাঁনল বিপরীত,হয়ে অতি প্রজ্্বলিত, 

নিরবধি প্র(ণ মন দহে 1" 

গুড়ি মরিতেছি একে,কুস্তকর্ণ ভ্রাতা শোকে 
হ্শ্কাল স্থির নহে মণ । 

তদুপরি আরবার, এই বজ্ সম্প্রহার, 
কি করিয়! ধরিব জীবন ॥ 

ওরে অতিকায় পুজ, মকল গুণের পাত্র, 
কোন স্থানে করিলি গমন | 

ন! দেখি তোমার মুখ,বিদরে আমার বুক, 
ধৈর্ঘ্য নাহি ধরে মোর মন ॥ 

ডেম! বিনা ঘর দ্বার, ,সব হৈল আন্ধকাঁর, 
শুন্য দেখে এ তিণ ভুবন । 

অন্ধ হৈল সন নেক্র,ছ্বলিতেছে মোরগাত্র, 
হৃদয় হতোছে উচাটন ॥ 

ওরে২ রাছা মোর, না দেখিব আর. তোর, 

তুধাংশু সমান সে বদন । 

আর তোরেনিগ ক্রোড়েনাবসাবধরিকরে, 

না গুণনিব গ্সেসিষট বচন ॥ 

ঞ কে কহিবে খ
োর আরখহ তকথ! শ্্ রি, 

কে করিবে বিপদে মোচন । 

কে করিবে শান্র জয়, কে তুষিবে বন্ধুচয়, 
সম্মানিবে কেব! মান্যজন ॥ 

ওদ্ে বাপ দেবান্ত”,খিশিরা রে নরান্তুক, 
ভ্রাতা মহাঁপাশ মহো দর ॥ 

তাঁরা সবে ছাঁড়ি মোরে,গেলে কেন দেশা- 
». স্তরে, না দেখিয়। পোড়য়ে অন্তর ॥ 

নর 

পপ শপ শী সী শীসীস্পী শা সস্পেশস শা পাপ ++ পপ শপ পপ ৯ পপ 

| যদি গেলি তারা সনে, জীবনে কি কার্য 

তবে, মরিৰ ডুবিয়। রত্রাকরে | 
এক মাত্র রহি গেল, হৃদয়েতে খেদশেল, 

ভিমিতে নানিনু বধুবরে,॥ 

সপ 

ঞঁ 

বারণের নিকট ইন্দ্জিতের দ্তীয়বার 
যেদ্ধে ষাইণার অনুমতি গ্রহণ । 

*এইনপে ক্রন্দন করয়ে দশানন | 
, কোন মতে স্থিবু নাহি হয় এক ক্ষণ ॥ 
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে সর্ববজন1 | 

কেহ ন! করিতে পারে কাহারে সান্তনা ॥ 

তবে ইন্দ্রজিত নিজ ক্রন্দন সম্বরি | 
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি ॥ 
আমি বিদ্যমানে কেন'পাঠাও অন্য জন। 
আজ্ঞা! কর মেরে আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধুলি। 1 
রাশসৈন্য মারিবারে এই আমি চলি ।. 
অঙ্গদ স্রাব আর বার হনুমান | 
বড় বড় বানরের লইব পরাণ ॥ 
নল মাল স্ষেণেক্মারিব অবহেলে । 
জান্বুবানে ডুবাইব সাগরের জলে ॥ 
সাবের শ্বশুর সুমেশ বেটা বুড়া। 
গদাঘাতে করিব তাহার মুণ্ড গুড় ॥ 

কেশন্নী বানর বেটা ঘরপোঁড়ার বাপ। 
ঘমালয়ে পাঠাইব করে বারদাপ ॥ 
মাণিব শরভ আদি যত কপিগণ | 

বধিব লঙ্ক(র শঞ্র খুড়| বিভীঘণ ॥ - 

যত বেট! লঙ্ক। আমি করেছে এবেশ। 
বাহুড়িয়! একজন না ঘাইবে দেশ ॥ 
মেঘনাদের কথ। শুণি লবণ হবষিতা। 

কোলে করে মেঘনদে কহিছে ত্বরিত ॥ 
লঙ্ক। গধিপতি ভুগি পুজ মেঘনাদ | * 
নর্ বানর ম্মারিয়। ঘুচাও প্রমাদ ॥ 
ভুগ্জিতে লঙ্কার্ ভোগ আমি দশানন । 
বিপক্ষ নাশিতে পু হয়েছে এখন ॥ 



৩০২ 

ঘাপ্েের দুলাল তুমি পুত্র মেঘনাদ । 
সর্ববাঙ্গ:ভরিয়াএপর.রাজার প্রসাদ ॥ 
অঙ্গুলে অন্কুরী পরে বাহুতে কঙ্কণ | 
চর্ববঙ্গে ভূবিত করের জ..আভরণ.॥ 
বীর পরিধানে পরে নেতের:যে কালি। 
তিন শত ফের*দিয়া বাঞ্ষিল কাকালি ॥ 

সব্বার্গে লেপন করে চন্দনের নার । 
গল[র উপরে তুলে দিল রত্বহার ॥ 
স্বর্ণ নবগুণ পরে পরে ব্বর্ণপাট। | 

ভূবন জিনিয়। ছট| কপালের কৌটা ॥ 
সোণার দাপনি লয়ে নব অঙ্গ বহি। 
এগন স্বন্দর রূপ ত্রিভুবনে নাহি ॥ 

0৮ ৫ এজ 

হন্দজিত্েগ দ্বিহীয়ণার যুদ্ধে 
গমনোদেমাগ। 

র।জ আভরণ পরি দেবের বাঞ্চিত। 
সং্ামেতে সাজিল,কুমার:ইন্দ্রজিত ॥ 
ঘন মারখিরে করিছে মেলানি। 
গীত কর রথলভব| ডাকিছে আপনি ॥ 
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গযন । 

মনোহর বেশে রথ কারিছে সাজন ॥ 

ক।রলেক রণসঙ্ঞা রথের সারথি । 
মাঁণিক্য প্রবাদ কত নিশ্মাইল তথি ॥ 
কনক রচিত রথ সভার সঞ্চারে | 
চারিদিকে ম্বর্ণবুক্ষ ফল ফুল ধরে ॥ 
চক্্র-সুধ্য-তেজ জিনি রখের কিরণ | 
প্রবাল মুকুতা কত রথের মাজন ॥ 

পার্ববতীয় ঘোড়া গলে রত্রের বিশ্ঘকি। 
তেইশ অক্ষৌহিণী ঠাট যুদ্ধের ধানুকি ॥ 
কটকের পদ্ভরে কীপিছে মেদিনী । 
ইন্জরাজতের নিজ বাগ্য তিন অক্ষৌহিণী | 

্ শ্ 

পন] বি লী 

৯ টি শী শশী শী শশী শশা শা শাপলা শশী ০৪ ্ 

বামায়গ 

পেপসি শাপপাশশি তা শিপ শা শাসিত শি স্পা পপ পপ সপ স্পা ৭ শত পাস 

শা পি 

কাড়। পড়। ঢাক ঢোল তবোল টীকারা । 
তুরা তেরী জগবম্প বীণ] সপ্তন্বরা ॥ 
কাশীবাশী রাক্ষপীতঢাকের.প্রেপাটা । 
দামাম] দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি ॥ 

সী ০ সি পা ৪৬ পাশ লেসসি শী পা পি তি এপ পিসি শী শি কটি লি শি পেস সি পি পাত সি পা তোপ পি পট পি জি 

ঢেমচা খেমচা বাজে বাজে করতাল ৫ 
টমক খমক তাঁসা শুনিতে রসাল ॥ 
বাজে শিঙ্গা ডমরু তন্দুরা জয়ঢাক। । 
ঝাঁঝরি মোচক্গ বাজে মধুর পিনাক.। 
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে মন্দির! মৃদঙ্গ । 
রণশিরঙ্গ। খঞ্জনী আর গভীর তোরঙ্গ ॥ 

কোটি কোটি জয়ঢাক ঘোবরবে বাড 
কোটি কোটি জগবম্প মহাঁশব্দে বাঁডে 
বেহাল! মন্দিরা আর বাণ আদি কত 
কহিতে না! পাঁর। বায় তার, সঙ্যা যত . 
অসংখ্য সেতার বাজে কোটি কোটি ডন্ষ 
বাদ্যভাণ্ড ঘোর শব্দে জিভুবনে কম্প ॥ 
তিন কোটি রাক্ষমেতে বাজায় মাদল । 
গঞ্জিয়। পবন যেন যুড়িল বাদন ॥. 
কটক সাজায়ে বার বুঝিবারে নড়ে। 
মন্দোদরা জননী তখন মনে পড়ে ॥ 
নায়ে না কহিয়। যদি যুদ্ধে যাত্রা! করি । 
অন্ন জল ত্যজবেন মাতা মন্দোদরীা ॥ 
ভক্তিভ।বে জননীকে প্রণাম করিয়ে | 
তবে যাব রণস্থলে মাতৃ আজ্ঞ। লয়ে ॥ 

এত ভাবি ইন্দ্রজিত সভভ্তি অন্তরে | 
মাতার নিকটে বীর চলল সন্বরে ॥ 
সৈগ্য সেনাপতি ধত ছ।রেতে রাখির|| 
জণনার অন্তঃপুরে প্রবেশিল গিয়া ॥ 
স্ুবণের খট পাট স্বর্ণময় পুরী । 
যে পুর।র তুল্য শোভ! ভুবনে না হেরি ॥ 
দশ! হাজার মতিনী বেষ্টিত মন্দেদরী,। 
তাহার শ্থখের সীমা কাহিক্তত ন। পারি ॥ 
ন[র'য়ণ তৈলে জ্বলে তিন লক্ষ বাতী। 
মন্দোদরী পুজ। করে মহেশ পাব্বতা ॥ 
ব্িউড়ী বহুড়ী আর কত শত নারী। 
দশ হাজার মতিনী সহিত মন্দোদরী ॥ 
দশ হ[জার,নারী মেঘনাদের "গৃহিণী | 
ছুই লক্ষ আর:যত পুজের.রমণী ॥ 
আঙ্ধ বত রমণী লঙ্কার একভপ। 

| শিন দুর্গ। পুরজে .মাগে রণয়া বর ॥ 
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পুনর্কগলে ইন্দ্রজিত হলে উপনিত। | অতুল এই্বধ্য তোগ করেন ইন্জাণী | 
তাহাস্ল হেতে যেন আদিত্য উদিত ॥ , | শচী জিনে শত গুণে তুমি ঠাকুরাণী ॥ 
কিছুল অরুণ জিনি রূপে চক্দ্রকলা | স্বর্গ মত্ত্য পাতালেতে যত দেবগণ। 
সদীর্ঘরে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা ॥ | পরদার নাহি.করে কৌন মহাজন ॥ : 
হইয়মল মেঘনাদ মায়ের চরণে ইন্দ্র স্বরপতি দেখ দেবতার সার । 
ন1 পদরী সুলকিত চেয়ে পুক্রপানে ॥ : গুরুপত্বী হরুণে কি হৈল দেখ তার ॥ 
বং ব্যস্তে উঠে রাধী ধরে ছুই হাতে । । গৌতমের_শিষ্য হুয়ে ইন্দ্র দেবরাজ 
মুক্ত, লক্ষ চূন্ দিল মেখনাদের মাঁথে ॥ | করিল কুৎসিত কর্মম:না! ভাবিল লাজ ॥ 
কি হাঁদরী বলে আমি পুজে গঙ্গাধরে লবে বলে দেবরাজ দেবের উত্তম। 
, (ই পুণ্যফলে পুজ্র পেয়েছি তোমারে ॥ :. যীহার কারণে নুরী ত্যজিল গৌতম ॥ : 
তোমা পুক্র গর্ডে ধরে হই পাটরাঁণী। ব্রাহ্মণের রাজ চন্দ্র জগতে বাখানি। 

চেড়ী হয়ে খাটে দশ হাজার 'সতিনী ॥ : চন্দ্র কেন হুরিলেন গুরুর রমণী ॥ 
শ্রীরাম মনুষ্য নহে বুঝি অভিপ্রায় । পড়িবারে গেল বৃহস্পতির আলয়। 
কিরে না আইসে রণে যেই বীর যায় ॥ ; তথা হরে 'ওরুপত্রী মিথ্যা তাহ! নয় ॥ 
পরদার মহাঁপাপ করে তোর বাপ। তবু চন্দ্র রূপেতে জপত আলো করে । 
সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ ॥ পুরুষ্ঃএমন পাপ কেব। নাহি করে ॥ 

রামের পীতা রাঁমে দেহ করহ পিরীতি । ; জগতের প্রধান এক দেবতা পবণ। 
মজিল কনক লঙ্কা নাহি অব্যাহতি ॥ সেও করেছিল দেখ বানর গমন ॥ 

বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা কৈল ছারখার । 1 কোন জন নাহি করে হেন কদাচার। 
প্রীরাম.মনুষ্য নহে বিষুর অবতার ॥ মিছে কেন দেহ দোষ পিতাকে আমার ॥ 

শত পশশ শাশ্ীষ্ শিস পাশপাশি শিস ৮ পপি ০০ সপঞত পপ ০ শী ৮ পপ | পপ আপা সপ পপ পপি পা, শাপলা | পাপা শপ শপ 

বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর। । রাম বে মনুপ্য জাতি নহেত গর্ববিত। 
তারে লাথি মারে রাঁজা:সভার ভিতর*॥ : আনিল তাহার নারী পন অনুচিত ॥ 
আমণিল রামের সীতা করিয়া হরণ। খর দুনণ মারিয়া হায়ছে রাম পৈরা। 
অগ্যকে রণেতেকেন পাঠায় এখন ॥ ভাল করিলেন পিভা আশি তার নারা ॥ 

তোমারে কপাট দিয়! রাখিব গৃহেতে | এত কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়াশ। 

নর বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে ॥ দু লট না তাবে দিলেক বোগান।॥ 

সীতা ফিরে দিন রাজা শুনুন মন্ত্রণা। : কহিছে সকল'রাঞ্ভা করি ঘোড় হাত। 

আজি হৈদতে যুদ্ধ নাই করহ ঘোষণা ॥ | নিবেদন করি শুন রাক্ষসের নাথ ॥ 

মন্দোদরীর' কথ! শুনে মেঘনাদ হাসে । : বুদ্ধ করে মৈল আমাদের দামাগণ। 
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষে ॥ শোঁকেতে আকুল তাহ। সবার কারণ ॥ 

জগতের কর্তা মতি হয় মোর বাপ । গগণে যখন হয় দই প্রহ্র*বেলী 1 
অস্টলোকপালে জিনি হুর্য় প্রতাপ ॥ পড়ে যায় রান্তীদের হব্যিস্যের মেল! ॥ 

্ 

সে সী সপ পিপি ৮০ 

০ পদ | পচা সাপ সপ রর সস 

ওঁ্কুক,বৈভব ভোগ কর কার তেজে ! | লক্কাপুনে ঘরে ঘরে*ভ্বলয়ে তিছড়ি |? 
ছেন জনে নিন্দা কর স্ত্রীগণ সমাজে ॥ কহিতে বিদরে বুক নিত্য ফেলি হাড়ি॥ 
বাম! জাতি হও তুমি তেমতি-.বচন। নয় হাজার নারী তোমার পরনা স্থন্দরী 

স্বামী_ নিন্দা মহাপাঁপ কর কি কারণ ॥ করুক তোমার সেবা মৃত বহুয়ারী ॥ 
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সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে | 
নর বানর ছিনে আইস পরম কুশলে ॥ 
শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাছি পরাজয় | 
সংসারেতে ৫কহ দেন রাঙা নাতি হয় ॥ 
রাঁন্খার অসাধ্য কম্ম নাহি ভ্রিইববনে | 
আকাশে গাতয়ে ফাদ স্বভারের গুণে ॥ 
বুঝিয়। দেখহ্ মনে রাক্ষসের পতি । 
এক রাড়ে মজ [ইল লঙ্কা'র বসতি ॥ 

সূর্পণখা রান্তী দেখ হয় তোর পিসি । ** 
রাক্ষদী হইরা সে মানুষে অভিলাধা ॥ 
বয়সের সংখ্যা নাই পাকাইল কেশ। 
রামেরে ভুলাতে হলে। মনোহর বেশ ॥ 
রণ্ডির অসাধ্য কন নাহিক সংসারে | 
সংগ্রামেতে যাহ বাছা শুভবাত্রা করে ॥ 

পড়িল রামের যুদ্ধে'বড় বড় বার। 
বন্ধু বাক্ধবের শোকে দহিছে শরীর ॥ 
হর পার্কতার প্রিয়ভক্ত দশানন | 
কেন এসে রক্ষ। নাহি করে দুইজন ॥ 
উপকার কি করিল শঙ্কর পার্বতী । 
সৃ্ণণখ। মজাইল লঙ্কার বসতি ॥ 
বিল।প করিয়৷ কান্ট লক্ষ লক্ষ নারী । 
শ্রাবণের ধার। যেন চহে বহে বারি ॥ 

রাণ্ডির রোদনে ইন্পাজতের বিষা [দ। 
সবারে প্রবেধ বাক্যে কহে মেবনাদ ॥ 
ন! কান্দ ন। কান্দ সবে পরিহর শোক । 

-পীীশাা তি শা টি শি টা শশী পপ? সস 

শাশিপস্স তি শি শপ 

গু 

শশী শা শশা ৮টি িশাসিসপিশীট 7 িশিাাাীশী শ্পীশীীশিীশিশীাশী 

পাস শিস পপ ৮ পপ প্প্পীপাা শপ শিস 

স্পা | পাপী সপ 

ৃ রঞ্ঞবন্স ভারে হ 

কামায়ল। 

মন্দোদনী কথা চান সকরুণ ভাষে ১... 

বদনে ঝাঁপিয়। বস্ত্র ইন্্রজিত হাসে ॥ 
ঘুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন আরতি । 

কেমনে থাকিব গৃহে না হয় ঘৃকতি ॥ 
সসৈন্যেতে আসিয়াছি যুঝিবার মনে । 
কোন লাজ গৃহ মাঝে থাকিবা এখনে ॥ 

কবি ঘে কঠিন যজ্জ,নামে নিকৃত্তিলা। 
ইষ্টদেন অর্সনে হইল এত বেলা ॥ 
যজ্ছেতে আহৃতি গিয়। দিব ঘে এখনি | 
ছেবর থাকুক কাধ না হেরি রমণী ॥ 

বাত্রাকালে ছু'লে নারী পড়িবে গ্রমাদ। 
এত বলি বিদায় হইল মেঘনাদ ॥ 
ভক্ভিভাবে জনশীর চরণ বন্দিয়া 

যুঝিবারে ইন্দ্রজিত চলিল স জিয়া ॥ 
কৃতিবান পগ্ডিতের মধুর বচন । 
লঙ্কাকাণডে গাইলেন শীত রামারণ ॥ 

শপ পপ 

ইন্দজিতের দ্বিণীয় বার 
যুদ্ধে গমন। * 

বৈসে গিয়। ইন্্জিত বজ্ঞ করিবারে। 

যোগায় বজ্ছের দ্রব্য 'লক্ষ শিশাচরে ॥ 

ভারে আনিছে তখন ॥ 

: বক্তবর্ণ পু্পমাল। স্বরক্চন্দন ॥ 

খেতে গিয়াছে তোমাদের পতি লোক ॥ ৰ 
জীরাঁম ল্ষনণে রখে মারিব এখনি | 

শিবাইব নকলের মনের আগুশি ॥ 
এত বলি সকলেরে দিল শাতিয়ান | 

মন্দোদরা কহে তবে পুজ বিদ্যমান ॥ 
রূপে গুণে বার তুমি পরম সুন্দর | 
দেব দাবের কন্যা বিবাহ বিস্তর ॥ 
নয় হাঁজার নারী তব পরমা স্থন্দনী | 
অজি সেব। করুক ঘতেক বহুয়ারী ॥ 
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া স্থমতি। 
অন্তঃপুরে খীক বাছা আজিকীর রাঁতি ॥ 

'। শরপত্র বোঝ। বোঝ। দ্বৃতের কলস । 
কাল ছা পালে রে বহিছে রাক্ষম ॥ 

০ ০ম সপ পা পা পাপ আপা শস  অ সস অপ ০ ৮ প্পপ শীপশ্পপীশ শিপ পা ৩ শীশিশ 

মন্ত্র পড়ি যঞ্জকৃণডে দা রি লিল অনল ॥ 
তীক্ষ আস্ত্রে ছাগল ছেদিয়া কোটি কোট 
জ্জেতে আহুতি দেয় অতি পরিপাটী ॥ 

আতব তগুল যব পাটি পাটি আনে | 
হুবিতে মিলিত করে দিতেছে আগুণে ॥ 

রক্তবক্ত্র মল্য দেয় যোবড়ায়ে ঘুতে। 

দশ হাজার ব্রা্ধণ বসেছে চাঁরিভিতে ॥. 
অগ্নির ছুর্জয় শব্দ মেঘের গর্জন | 
বিংশতি যৌজন ণিখা'উচিল গগণ ॥ 



ইবরার | 
লাস্ট শাঁটি শি উপ ৬ এটি লাউ পপি সস পপ 

তগ্র কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা ্ 

মুত্ডিমান হয়ে অগ্নি এসে দিল দেখা ॥ 
সাক্ষাতে আসিয়৷ অগ্নি হৈল অবিচ্ঠান। 

যব ধান্য হগ্ধ দি ধু কৈল গাল। 
যে বর চাঁহিল ইন্দ্রশ্তি পাইল তুখে। 
মনের আনন্দে কহে সৈন্যগণ্ণে ডেকে ॥ 
রথের সাজন বীর কৈলু ছুই"হাঁতে। 
লা দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে ॥ 
চণ মুণ্ড ছত্রদণ্ত ধরিয়াছে শিরে। 

পর্ববন্বারে উপনীত মার মার করে ॥ 
পর্ববদ্ধার আগুলিয়া ছিল নীল মেনা। 
ভগ্গ দিয়া পলায় বাঁনর অগনগণ ॥ 
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর । 
মেঘনাদ হাসে বসে রখের উপর ॥ 
বানরের ভঙ্গ দেখে নীল বীর রোখে । 
লাঞ্চ দিয়া গেল মেঘনাদের মন্যাশে ॥ 

নীল বীর বলে ওরে বেটা মেঘনদ । 
জীয়ন্তে ছিরিয়া যাবে না করিহ সাধ ॥ 
হাব পাউল রাজ্য ভ্ীরাগের গুনে 
রাবণে বধিয়ী রাঁজ্য দিব বিশামণে ॥ 
ভঙ্গেয় শ্ুএাব রাজা অভ্রলন। বল। 

গাড় পাখারেতে বাজে মাপারর জল ॥+ 

দুকল সমদ্র বেঁধে কৈল এক তে | 
রাক্ষস কটক মেরে করিল নির্ধীল 
জীলনের বাঞ্ণ ঘদি চাহ ইন্দরজিত | 
লবান্ধবে লঙ্কা! ছেড়ে পলাও ত্বরিত॥ 
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর | 
পাঁঠাইবে যসালয় শ্তরপ্রীব নানন ॥ 
ইন্দ্রজিত বলে বেটা ভ্রমেছিলি বনে । 
৫কন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে ॥ 
না জান ধরিতে অস্ত্র কথার অটনে 

এক বাণে বমালয়ে পাঠাব এখনি ॥ 
ৃগ্তীর বানরা তার" কিসের বাখান। 
লগ্ষমণ মানুব বেটা কত জানে বাণ ॥ 
গোটাকত রাক্ষস মারিয়। তোর রাম | 
মনেতে করেছে বুঝি -জিনেছি সংগ্রাম ॥ 

| ৩৯ ] 
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| সেই দিন মরে যেত বেটা নাগপাশে 1 
ভাগ্য হতে বেঁচে গেল গরুড় নিশ্বাসে ॥ 
প্কী.বেট| আসিয়! দিলেক প্রাণদান | 

রে বানর! তার করিস বাঁখাঁন ॥ 
ত যদি কাহলেক রাঁবণের.বেটা | 

রে বানরের বুকে লাগে যেনণজাঠা ॥ 
কহিতেছে নীল ব্টার কোপেতে বিবর্ণ । 
ছুই না মরে মরে তোর খুড়া কুন্তকর্ণ ॥ 
জগু পাছু নাজানিস্ জাতি নিশাচর । 

স্পস্ট জী শত সিস্ট পিস স্পা পতি পিসি পদ শা লিলা ৮ শিস র টি শত পি সি রিশা 

তুই খাকিভে মরে কেন তোর সহোদর ॥ 
ঘতেক রাক্ষদগণ আইল নিকটে । 
না জানি ধারতে অস্ত্র হাতে নাহি আঁটে ॥ 
নাহি আহার নিদ্রা জাগি সারারাতি | 
যাবৎ ন। মারিব লঙ্কাঁর অধিপত্তি ॥ 

আজি তোরে মারিয়। ারিব তোর পিতা । 
৷ বিভাষণের উপরে ধরাব দণ্ড ছাতা ॥ 

কুপিল বে ইন্দ্রজিত নীলের বচনে । 
পেপে গালি পাড়ে বীর যত আসে মনে ॥ 
আন্টি যদি রহে বেটা তোমার জীবন |, 
তবে রাজ। করিস্ র।ক্ষন বিভাদণ ॥ 
এত বলি ঘেণনাদ মেঘে হয় লুকি। 

মেঘের আড়েতে যুঝে মেননাদ ধানুকি ॥ 
আকাশে থাকিয়! করে বাণ বহিবণ। 
জর্তজর করির| বিন্ধে যত ক্ুপিগণ ॥ 
খাণ্ডা ডাঙ্গ টাঙ্গী ছুরী এক ধারা । 
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥ 
নান! অস্ত্র বানরের প্ুষ্ঠে করেপার । 
সপবাঙ্গ বাঁইয়। পড়ে কুরিরের ধার | 
হস্ত পদ কাটে বানর পড় কোট কোটি । 
গড়াগড়ি ময় ভূমে কামড়ায় মাঠি ॥ 
পলাইয়] যাপন কেহ কনে ধ'রে অন্ত, 

রে করে পড়ে কেহ সিকটয়। দন্ত ॥ 
পাড়ে সেহুবন্ধেগনয়ে মাধ বালি। 

দরে নিন কেহব! রাজারে পাঁড়েগালি ॥ 
রে ছিল বা লঘাজা গুনের সগর | 

পশার তি মম পালিল বানর ॥ 
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বালি রাজার খাইয়া পরিয়| গেল কাল। | আদী কোটি বাঁনয় পড়ে দক্ষিণ দ্বারেতে । 
এত দিন নাহি ছিল এমন জঙ্জাল ॥ বানরের রক্তে নদী বহে খরআোঁতে ॥ 
আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্রদণ্ড। জিনিয়! দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ । 
লক্কাতে বানর এনে বৈল লণ্ড ভণ্ড ॥ " | উত্তর দ্বাপ্পেতে গিয়া পুরে সিংহনাদ | 
রাম জুগীবের,আর কিসের উপরোঁধ | * ) উত্তর দ্বারেতে'কোন কোন বেট! জাগে। 
ইন্দ্রজিতের অঙ্গে নাহি করিব বিরোধ ॥ | পরিচয় দেহত দারুণ নিশাভাগে | 
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিত হাসে । পুত্াক্ষ বানর “ছিল রাত্রি জাগরণে। 
প্রহারে অসংখ্য বাণ থকিয়া অকাঁশে ॥ | ডাঁকিয়! উত্তর করে মেঘনাদ সনে ॥ 
বরিষে অসংখ্য বাণ আগুণের কণা । * | অসংখ্য বানর তোর আছে পথ চেয়ে । 
পড়িল যে নীলবীর সহ নিজ সেনা | 
রক্তে নদী বহিছে দেখিতে ভয়ঙ্কর ৷ 
বানর সহ কোট: পড়ে পূর্ববদ্ধার 
পুর্ববদার জিনিয়! কুমার মেঘনাদ । 
দক্ষিণ ঘ্বারেতে গ্রিয়। করে সিংহনাদ ॥ 
দক্ষিণ হুয়ারে বানর কোন বীর জাগে । 
পরিচয় কর যুদ্ধ দেহ মোর আঁগে ॥ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি । 
মরিতে আইলি বেটা নিশাভাগ রাতি ॥ 
নাহিক আহার নিদ্রা নাহি স্থখ আশ। 
যার্ব রাবণ বংশ ন| হয় বিনাশ ॥ 
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা ৷ 

আপনি স্থপ্রীব রাজা রহেছে জাগিয়ে ॥ 
অন্ন জল ন! খাই না নিদ্রা যাই রেতে। 
যাবৎ রাক্ষলৰংশ না পারি মারিতে ॥ 

আজি তোরে মা'রয়। মারিব তোর পিতা | 
বিভীষণের উপরে ধরাঁব দণ্ড ছাতা! ॥ 
কোপে জ্বলে ইন্দ্রজিত বানর বচনে । 
গ/লি পাড়ে মেঘনাদ যত আমে মনে ॥ 

আঞ্জিকার যুদ্ধে আগে বাঁচুক জীবন । 
তবে রাঁজা করিস রাক্ষন বিভীষণ ॥ 
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে ৷ 
বানর কটক বিদ্ধে সন্ধান পুরিয়ে ॥ 
আকাশে থাকিয়! করে বাণ বরিষণ | 

ঙ 

স্পেস 

শশী শি শিশির শ্স্প্ পশস্পা সপ 

বিভীষণের উপরে ধরাব দণ্ড ছাতা ॥ জর্র করিয়। বিদ্ষে বত কপিগণ ॥ 
ছারখার করিব লুটিয়া লঙ্কাপুরী | মারে কাটে ইন্দ্রজিত কেহ নাহি দেখে । 
বিভীষণের কোলে দিব রাণী মন্দোদরী ॥ | উত্তর দ্বারেতো।বানর পড়ে লাখে লাখে ॥ 
কোপে ইন্দ্রজিত শরভের বাক্য শুনে । | ব বানর কটক পড়ে বীর চুড়মণি। 
গালি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে ॥ .| আছুক অন্যের কায স্তৃগ্রীব আপনি ॥ 
আজিকার যুদ্ধে যদি রহেত জীবন । রক্তে নদী বহে ঠাট পড়িল বিস্তর | 
তবে রাজ] করিস্ রাক্ষল বিভীষণ ॥ অসংখ্য বানরে পড়ে স্থৃগ্রীব বানর ॥ 
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে । 
বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে ॥' 

মেঘের আড়েতে চলে বীর, নেঘনাদ | 
পশ্চিম ছুয়ারে গিয়া! করে সিংহনাদ ॥ 

আকাশে খাকিয়। করে বাণ বরিষণ । ঢ দুয়ারে কোন কোন বীর জাগে। 
জর্জর করিয়! বিদ্ষে যত কপিগণ ॥ ত্বরিতে আসিয়। যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে ॥ 
বর্ষার প্রহারে ত্রন্মার পেয়ে বর। | হনূমান বীর ছিল রাত্রি জাগরণে। 
বাণফুটে মুচ্ছণাগত.অসংখ্য বানর ॥ ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে ॥ 
বড় বড় বানর হইল অচেতন । সেনাপতিগণ জাঁগে নাহি পরিমাণ । 
মৃহ্ক্দ দেবেজ্ পড়ে বালির নন্দন ॥ বড় বড় বীর জাগে পর্বত প্রমাণ ॥ 
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'জাগিছে ক্ষেণবেজ রাজার শশুর। | দাণ্ডায় বাপের.আগেমুবীর অবতার 
জরাগিতেছে কোটি কোট বানর প্রচুর ॥ | বাগের' চরণে মাথ। নোঙায় তিধবার ॥ 
শ্রীরাম লক্ষমণ জাঁগে সংসার পুজিত। * কহিল সকল ষত করিল সংগ্রাম । 
আমি হনুমান জাগি শুন-ইন্দ্রজিত॥ | পড়িল সকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম ॥ 
নাহিক আহার নিদ্রা মাগি*দিবা রাতি। | পড়িল-লক্ষমণ আর বীর হনুমান |. 
যাব না মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥ বানর কটক.পড়ে নাহি পরিমগ ॥ 
তোরে বধ করিয়| বধিব ভোর পিতা"। | স্থৃগ্রীব অঙ্গদ পড়েঃনীল সেনাপাতি। 
বিভীষণের উপরে ধদ্বব দণ্ড ছাতা ॥ পড়িল নে জান্ছুবাঁন ভল্লুক প্রভৃতি ॥ 
বিভীষণে সমর্পিব কনক লক্কাপুরী । গান্ধথমাদন শরভ স্থষেণ'আদি বার। 
কে(ল করিবারে দ্রিব রাণী মন্দোদরী ॥ সমুদ্রের কুলে:সব লুট্রায় শরীর ॥ 
এত শুনি মেঘনাদ মহাঁকোঁপ মনে । “চারি দ্বারে পড়িয়াছে বানরের থান । 
হনুমানে গালি পাড়ে যত আসে মনে ॥ আছি রণে জীয়ন্ত নাহিক একজন] ॥ 
রুমের তরে ডাঁক দিয়! বলে মেঘনাঁদ। | হুত্রীব বানরে আর নাহি তব ভর |. 
দেশেতে জীয়ন্তে যাবে না করিহ সাধ ॥ : ঘরপোড়। বানর গিয়াছে যমঘর ॥ 

ইন্দ্রজিত' নাম মোর ব্রিভূবনে জানে । হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ । 
কোন বেট! নিস্তর পাইবে মোর বাণে ॥ : চুন্ব দিয়া রাবণুকরিল আশীর্ব্বাদ ॥ 
এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে । রাজপ্রসাদ মেঘনাদ পাইল বিস্তর | 
আকাশ হইতে বাণ ঝাকে ঝাকে ফেলে ॥ | বিচিত্র মশ্মীণ দিল রত্বের টোপর ॥ 
আকাশে থাকিয়া] বাণ করে বরিষণ। বলয়। কঙ্কণ দিল.মাণিক রতন । 
জর্ভর করিক। বিদ্ধে শ্রীরাম লম্মমণ ॥ ূ পঞ্চশব্ডে বাছা বাজে না যায় গণন ॥..+ 
শেল শুল মুষল যুদ্গর এক ধারা । নাঁনা রত্ব ধন দিল মস্তকের মণি। 
চারিদিকে পড়ে যেন,আকাশের তারা ॥ ইন্দ্র বি্াধরী দিল সহ্ত্র কামিনী ॥ 
জ(ঠ। জারি ঝকড়া কর্ণিক! এক ধার । রাজগ্রসাঁদ দিল রাঁজ্য করে লগণ্ড ভণ্ড ।! 
বরিঘণ করে আর বলে মার মার ॥ লবে মীত্র নাহি দিল নব ছুত্রদণ্ড ॥ 

রামেরে ঘতেক বিদ্ধে তাহা! নাহি মনে । !"রাজগ্রসাদ পাইয়। গ্রবেশে অন্তঃপুরী | 
সহ সহ'বলি তবে ডাকেন লক্ষণে ॥ ] নারী গণ লয়ে গৃহে খেলে পাশ! সারি ॥. 

পড়িল লক্ষমণ বীর প্রীরামের পাশে ॥ রক্ষ। পা বিভীষণ পবননন্দন ॥ 
বজ্র সমান বাণ অসংখ্য বরিষে। | চারি দ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ. 

ূ 
ৃ 
| 

খুরুপার্থ অর্চন্দ্র ছুই বাণের নাম। ছুই জনে আমর ব্রহ্মার পায়ে বর । 
“সেই ছুই বাঁ ফুটে পড়িল শ্রীরা্গ ॥ £  ন! রিল ছুই জন বানর ভিতর ॥ 
চারি ছারে পড়ে ঠাট শ্রীরাম লক্ষণে | | চিন্তিয়া গণিয়! দেহে যুক্তি কৈল সুর ॥ : 
বাজপ্রসান্ধ জইীতে চলিল পিতৃস্থানে ॥ রাঁম লক্ষমণ জীয়াইতে কৈল প্রতিকার ॥ 
আগুসাকি পথে পড়ে চন্দনের ছড়।। | হাতে করে দেউটি,ফিরিছে:ছুই বীর ॥ 
তাহার উপরে পাড়ে নেতের পাঁছড়া ॥5 | বানর দেখিয়া! বেড়ায় দুয়ারে ছুয়ার ॥ 
হাতেক প্রমাণ পাড়ে পুঙ্প পাঁরিজাঁত।* | স্থত্রীব রাজী পুড়য়াছে লয়ে রীঁজ্যখণ্ড। 
আজ্ঞ। পায়ে পবন সুগন্ধি বহে বাত ॥ ছত্রিশ কেটি ঘেনাপতির লোটায়েছে সু 



৮ 

পন এ সারি সত পা লট শিশির এ শি ৬৫ শপ শী পি পিপি পপ | পপ শপ তি স্পিন তি লেস 

ূর্বরারে শত কোটি বানর সংহতি | 
হাতে গাছ পড়িয়াছে নীল সেনাপতি ॥ 
পড়েছে অঙ্গদ বীর দক্ষিণ ছুয়ারে। 
বাণেতে অবশ অন মুস্ছিতি শরীরে ॥ 
পড়িয়া পশ্চিম দ্বারে শ্রীরাম লক্ষণ । 
দেখিয়া! মাধায়' হাতে কান্দে, দুইজন ॥ 
শব্দ নাহি স্তব্ধ অঙ্গ দুজনে মুচ্ছিতি। 
নাড়িয়! চড়িয়। দেখে নাহিক সম্বিত ॥ 
বাণে ফুটে পড়িয়াছে মন্ত্রী জান্বুবান। 
না পারে মেপিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান ॥ 
বিভীঘণ বলে তুমি বলে মহাবলী। 
উঠি মন্ত্রণা কর আর কারে বলি ॥ 
জানুবান বলে আমার অঙ্গে লক্ষ বাণ। 
না পারি মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান ॥ 
অনুমানে জানিলাম কথার আভাসে | 
বিভীমণ আ[সয়াঁছ আমার সস্তাঁষে ॥ 
জান্বুবান বলে তুমি ধার্মিক সুজন | 
তত্ধ করে দেখ কোথ। পবনণন্দন ॥ 
ছুজনে মন্ত্রণা করি ভাবহ উপায়। 

রামায়ণ | 

০৮১ শী াটিসপাস্সসসস্সিস সপ সপ পপ পাপ পেপসি শাসন পল সপ 

তা 

8 ০ ০ শশছ 

শী শী শশী শিশি শাসন শি শা ্াীপ্পিশ্পপাীশীশী শশা ইন্মদ্দিতার বাণে সবে রক্ষা! কিসে পায় ॥ 
বিভীষণ বলে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
ইন্দ্রজিতার বাণে তোমাঁর ছন্ হৈল মতি ॥ 
ভ্রীবাম লক্ষ্মণ পড়েন জগত পুজিত | 
এ সময় কেম নাই চিন্তা কর হিত ॥ 
পড়েছে স্থও্ীব রাজা বানরের পাতি । 
কি হবে উপায় কিছু কর অবগতি ॥ 
এসে সে জাশিন্ু আমি তোমার চরিত্র | 
পবনন্দন বিনা নাহি তব মিত্র ॥ ' 
জাস্কুবান বলে আমার বুদ্ধি নাহি ঘটে । 
হনুমানে ডেকে দেহ আমার নিকটে ॥ 
'অন্যা অন্য অন্বেষণে নাহি প্রয়েজন। 
দেখে আথে কোথা পবননন্দন ॥ 
চেতুন থাকয়ে যদি তাহার শরীরে ? 
প্রাণদীন দিবেক রা মহাবীরে ॥. 
বিভীষণ বলে দেখ মেলিয়] নয়ন । 
তভীম। সন্ত অিফংছে হম্মংন & 

ূ 

র 
ূ 

ণ 
| 

ূ 
] 

| 

হনুমান জান্ুবানের ব'ন্দল চরণ । 
মৃদ্ুভাষে জান্বুবান বলিছে তখন ॥ 
পঁড়েছেন কপিগণ শ্রীরাম লক্ষ্মণ | 
ওযধ অ!দিলে তুমি জীয়ে সম্্বৎন ॥ 
অন্তরীক্ষে যাইতে পবনে করে ভর। 
অতি উচ্চ হিমালয় পর্বত শিখর ॥ 

৷ খাব্যমুক পর্বত সে হিমালয় পার । 
ধবল। পর্বত শ্বেত ধবল আকার ॥ 
তাহার দক্ষিণ পুষ্ঠর্বৰ পর্বত কৈলাস। 
ধাধ্যমুক পর্বতে মাছে ওধ নির্যাস ॥, 
চারি রুক্ষ আছয়ে গষধ চারি জাঁতি। 

অন্ধকারে আলে! করে উধধের জ্যোতি ॥ 
বিশল্যকরণী এক সর্ব লোকে জানি। 
দ্বিতীয় ওধধ নাম স্ৃভ্যুসক্জীবনী | 
ভূতীর ওবধ আছে অস্থি স্রিণী । 
চতুর্থ উধধ নাম স্ত্ববর্নকরণী ॥ 
আনিতে ওধধ যদি পার রাতারাতি । 
চারিবুগে খাকিবেক তোমার সুখ্যাতি ॥ 

৷ নাহিক এ সব কথ! বাল্ীকি রচনে । 
| বিস্তীরিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥ 
এক ব্ামায়ণ শত সহজ প্রকার । 
কে জানে প্রভুর লীলা কত অবতার ॥ 
| কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জম্ম শুভক্ষণ। 
লঙ্ককাগ্ড গাইলেন গীত রামায়ণ ॥ 

' আষধ আনিতে হনুমানের যাত্রা! । 

1 জান্ুবান হনুমানে দিলেন বিদায় ! 
গবধ আনিতে বীর হনুমান যায় ॥ 
৷ উভলেজ করিয়া সারিল ছুই কাণ। 
। এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান ॥ 

৬ নক পিল  প্পাসপা পপ পা লাসল হত সি সপ 

মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভয়।, 
লেজের সাপটে উড়ে পব্ধত পাথর ॥ 
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিশর 
দার্ধেতে বোজন ত্রিশ চমকে অমর ॥ 
লা্গুল বাঁড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ ।.. 
স্ব হুল বে ঠেকিন আব শ ॥ 



নিমিষেতে সাগর হইয়া! গেল পার । 
শরা গোট। জ্বান করে সকল সংসার ॥ 
নদ নদী এড়াইল পর্বত কন্দর। 
কত বন উপবন হয়ে গেল পার ॥ 
নান। তীর্থ ক্ষেত্র কত মুনির বসতি | 
বারো বৎসরের পথযাঁয় এক রাতি ॥ 

হিঘালয় পব্বত ছাড়য়ে শীস্গতি | 
কৈলাস পর্বত দেখে খবল আকৃতি ॥ 
খধ্যমুক পর্ধাতে উঠিল হনূখান | 
ওধধের গন্ধ পাইয়। রহে" সেই স্থান ॥ 
ওপধের গদ্ধেতে সন্ধি বাত বহে। 

সন্ধান পাইয়া বার সেইখানে রহে ॥ 
শিখরে শিখরে ফিরে পবননন্ন | 
চারি জাতি ওধধ ন। পায় দরশন ॥ 

দেবঘুত্ শুধব কি দিব তাঁর লেখা | 
কারে হয় অদর্শন কারে দেয় দেখা ॥ 
ওনব ন! পাঁয় বার রজনী বিস্তর | 
মণে মনে চিন্তা তবে করে বারবর ॥ 
মনে মনে হনু তবে করে অনুমান । 
বাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বুড়া জান্জুবান ॥ 
তল্ল।সিয়। পঙ্দত করিনু পাতি পাতি । 

চারিজতি ওষধ না পাই এক জাতি ॥ 
কারণে আইলাম ভল্গুকের বেলে । 

এত ছুঃখ বিধাতা কি লিখিল কপালে ॥ 
বুদ্ধিমন্ত হনুমান বিচারে পণ্ডিত 
সাত পাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত ॥ 
কমার নন্দন বীর জানে বহু জ্ঞান । 
সর্বলোকে বলে মহামন্ত্রী জান্ুবান ॥ . 
তার বাক্য মিথ্য। নছিবেক কেনি কালে। 
র্বত চাতুরী করে উযধ লুকালে ॥ 
সাধে কি তোমার পাখা কাটে পুরন্দর | 
আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর"॥ 
পরিহাস কর তুমি বিপন্তির কালে । 
উপাড়িয়া'ফেলে দিব সাগরের জলে ॥ 
স্তীবের চর আমি শ্রীরামের দাস। 
আমার সঙ্গেতে তুমি, কর পরিহাস ॥ 

কৃন্তিবাস পণ্ডিতের মধুর অরজী ূ 
যার কে বিরাজেন দেবী সরম্বতী ॥ 
হনুমান যোড় করে, পর্বতের স্তব করে, 
«* . বলে শুন শুন 'গিরিবর । 

। পাব বলে মাহৌষধি, লঙ্জিয়া পর্বত নদী, 
রঃ ছুঃখ*্পেয়ে এসেছি কিন্ত ॥ 

| 

| 

। মেরুগণ যত আছে, তুল্য নহে তব কাছে, 
তুমি মেরু স্থমেরু সমান। 

শ্রীরাম লক্ষণ রে, পড়েছেন ছুই জনে, 
পাছে ওষধ কর দান ॥ 

'স্থতীব অঙ্গদ নল, অর বত মহাবল, 
পড়ে আছে মৃত দেহ গ্রায়। 

ভূমি হয়ে দয়াবান, মহোযধি কর দান, 
বাচে সবে তোমার কৃপায় ॥ 

শুন হিত উপদেশ, , রজমী হইল শেষ, 
ঘেতে হবে সাগরের পার। 

শুন মেরু গুণনিধি, দেখাইর! মহৌষধি, 
করহ রামের উপকার ॥" 

«এ বূপ অগ্জনাশ্ত, স্ব করে শত শত, 

পর্বত ন।মনে উপরোধ । 
র[মপদ্ অভিলাষে; বিরচিল কৃত্তিবাসে, 

হনুম(নের উপল ক্রোধ ॥ 

শা শপ পণ পপ সপ পপ পা 

মস পা 

০৮০ শিস পপ শপ "শশা আপাাপিশিস্প শা শা 

সপ আপ শপে শ্পপসপ আশ শা পাশা 
«.. হনুঘান কর্তৃক উষধ আানয়ন ও প্রীরাম 

লশ্দ্ণ এবং বানরগণের পা1ণদন। 

এত পরিশ্রমে হনু উমধ না পার । 
( কোপে ফড়মড় দন্ত কটমট চায় ॥. 
হনুমান বলে আমি শ্ীরামের দান। 

ন| দিল ওষধ বেটা করে উপহাস ॥ 
ক্ষুদ্র তুই প্রস্তর পর্বত কেট বলে ॥ 

। তোর মত কত শত ডুব, মা রি ্  | 

| এত বলি ধরি টানে পন, 
চড় চড় শব্দে ছিড়ে লতার বন ॥ 
বড় বড় বৃক্ষ ঘন উপড়িয়। পড়ে। 
গাঁলে পালে বনজন্ত ধায় উভরড়ে ॥ 

৮ পি শ্শশ শশী শ্ীতশীশি পিসী শি শিপ ও 

গু 
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কত শত মুনি ধধির হল তপোভঙ্গ | 
সিংহের উপরে চেপে পড়িছে মাতঙ্গ ॥ 
শাদ্দল উপরে পড়ে কুকুর শৃগাল।. 
'নেউপ মৃধিক সাপ 'একত্র মিশাল ॥ 
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় লয়ে প্রাণ। 
আতঙ্কেতে ক্ষ বলে রক্ষট ভগবান ॥ 
প্রলয় পড়িল পলাবার নাহি পথ । 
মুভিমান হয়ে দেখা দিলেন পর্বত ॥ 
খষি দশে আমি হনুমানের সাক্ষাতে |; 
জিজ্ঞাসল হনুনে মধুর বাক্যেতে ॥ 
কে তুমি কোথায় থাক বীর চুড়ামণি। 
পর্বত ধরিয়| কেন. কর টানাটানি ॥ 
হনুমান ববে আমি পবনের শুত। 
তুগ্রীবের অনুচর -ভ্রীরামের দূত ॥ 
হরেছে রামের সীড়া দুষ্ট দশানন | 
রঘুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন ॥ 

লঙ্কাঁতে হতেছে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে । 
পড়েছেন 'রঘুনাথ ইন্দ্রজিতার বাণে ॥ 
রঘুনাথ মৃচ্ছণগত ঠাকুর লক্ষাণ 
স্থগ্ীব অঙ্গদ আদি যত কপিগণ ॥ 
অচৈতন্য হয়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে । 
জান্ুবান পাঠাইল ওধধের তরে ॥ 
মহৌধধি আছে এই পর্দত উপরে । 
ন] দিল ওষধ মেরু কোন অহঙ্কারে ॥ 
প্রাণপণে করিব রামের উপকার । 
'পর্ধত লইয়। যাব সাগরের পার ॥ 
খধি বলে সাম্য হও পবননন্দন | 
আমি দেখাইয়া দিব ওষধের বন'॥ 
এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে । 
দেখা ইয়। দিল গিয়া উধধ যেখানে ॥ 
চারি,জাতি ওষধ লইয়! হুনৃমীন । 
উভভলেজ করিয়। সারিল ছুই কাঁণ ॥ 
লাক দিয় বীর গিয়। উঠিল আকাশে | 
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে ॥ 
বিশল্যকরণী আর স্বর্ণ করণী। 
অস্থিসঞ্চারিণী আর স্বৃত্যুসঙ্গীবনী ॥ 
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এই চারি ওষধ লইয়া হনুমান । 
চারি দ্বারে ভ্রমণ করয়ে স্থানে স্থান ॥ 

চারি ওমধের প্রাণ যত ছুর যায়। 
নর কটক সব-উঠিয়। দায় ॥ 

ৰ নিদ্রভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়! নয়ন ৷ 
। সেই রূপে উঠিলেন ভ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
| সুত্ীধ উঠিল বানরের অধিপতি । 
ৰ দ্বিবিদ কুমুদ উঠে নৈঁন্যের সংহতি ॥ 
নল নীল উঠিল অঙ্গদ যুবরাজ । 
গয় ও গবাক্ষ উঠে কটক সমাজ ॥ 

| যার নাকে লাগে অস্থনঞ্চরিণী গুড়া । 
র কটকের হাত পা আপিয়া লাগে যোড়া ॥ 
ৰ অশ্থিনঞ্চারিণী গন্ধ পরিশয়ে নাকে । 

বর দ্বারের বানর উঠিল ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ 
রর গদ্ধ স্রকোমল অতি । 

শ্ুন্দর শরীর হৈল পুর্ববের আকৃতি ॥ 
স্কল বানর উঠে দিয় অঙ্গ ঝাড়া । 
হনুমানে কহে সবে হাত করি যোড়া ॥ 

তোমার সমান বীর ভ্রিভুবনে নাই । 
তোমার প্রসাদে সবে টি প্রাণ পাই ॥ 
মিথ্যা হৈল যত যুদ্ধ কৈন ইন্দ্রজিত | 
কৃত্তিবাস গাইলেন লঙ্কাকাণ্ড গীত ॥ 

গ্কারঘার রুদ্ধ দেখিয়া শীরামের মন্ত্রণধ 
ও লক্ষাদঞ্চধ করিতে অনুমতি | 

রাম বলে হনুমান যে গুণ তোমার । 
শত যুগে শোধিতে নারিব তব ধার ॥ 
কি দিব গ্রসারদ বল আছে কিরা ধন। 

 হুনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
| রাম বলে হনুমান তুমি ভক্ত ধীর | 
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহিক শরীর ॥ 
সর্ববজনে করে হনুমানের বাখান । 
হনুমান হৈতে সবে পাইল প্রাণদান ॥ 
রামজয় শব্দে বানর ছাড়ে সিংহ নাদ। 
লঙ্ক(তে রাবণ রাজ! গণিল প্রমাদ ॥ 



লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর বানরেতে ॥ 
জ্ীরাম লক্ষ্মণ মৈল যত সেনাপতি । 
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহ।তে রাতি ॥ 

মোর সেনা মরিলে না জীয়ে এক জন। 
বারে বারে মরে বাঁচে আর।দ লন্মমণ 
হেন বীর নাহি মোর লঙ্কারুভিতর | 
মারে রাম লক্ষণ ও স্বৃগ্রীব বাঁনর ॥ 
মরিয়া! না! মরে রাম এ কেমন বৈরী । 
বীর-শন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
হেন ছাঁর যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন । 
থাকিব কপাট দিয়। প্রাণ বন্ধন ॥ 
প্রবেশিতে লকঙ্কীপুরে নাহি দিব বাট। 
লঙ্কাপুরে চারি দ্বারে দেহত কপাট ॥ 
রাজার আদেশ পায়ে যত নিশাঁচরে | 
লঙ্কাপুরে কপাট দিলেক চারি দ্বারে ॥ 
সোঁণার কপাট খিল ভয়ঙ্কর অতি। 
নাহি তাহে চন্দ্র সূর্ধ্য পবনের "গতি ॥ 
পাঁচ দিন ্রের কপ ট নাহি খুলে। 
হাসিয়া স্বশীব রাজ! অবাকারে বলে ॥ 
দ্রয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ। 
মনে কি ভেনেছে বেটা িনিয়াছে রণু। 
এাতিক ভাবিয়া মনে বানরের পাতি। 

পশ্চিম হুয়ারে গেল মন্দ মন্দ গতি ॥ 

বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে। 
চৌদিকে বানরগণ লক্ষ্মণ নিকটে ॥ " 
হনুমান জম্বুবান আর বিভীগণ | 
কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন তিন জন ॥ 
উপনীত হৈল আসি সঞ্জীব রাজর্ন। 
'সম্মে বন্দিল| আসি রামের চরণ | 
লক্ষমণ্ণের পাদপল্ম বন্দিলেন খিরে। 

জিজ্জ।সেন শ্রীরাম হীন মহাবীরে ॥ 
কি মুন্ত্রণা করিছে*লঙ্কার অধিকারী | 
চারি বারে. কপাট রেখেছে বন্ধ করি ॥ 
পাঁচ দিন হইল কেহ নাহি দেয় রণ। 
কহ না হুত্ীব মিতা, ইহার ক।রণ ॥ 

লঙ্ষাবাগড। 

রাবণ বলে দৈধগতি কে পারে নাড়িতে । 
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সথত্রীৰ বলেন প্রভু না জানি স্বাদ |" 
করেছে কপাট বন্ধ গণিয়। প্রমাদ ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন মন্ত্রী জান্বুবান। 
চিন্তিয়! মন্ত্রণ! কর যে' হয় বিধান ॥ 
জীন্বুবান বলে প্রভু পাঠায়ে বানরে। 
লঙ্কায় আগুণ দেহ প্রতি ঘরে স্বরে ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে স্থও্ীব রাজন।. 
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ ॥ 
সুঞ্গীবের আজ্ঞ! পায়ে অসংখ্য বানর । 

লাফে লাফে পড়ে গিয়। লঙ্কার ভিতর ॥ 
একে লঙ্কাপুরী তাছে বানরের জাতি । 

আঁচড় কামড় মারে ধরিয়া যুবতী ॥ 
1 অন্তপুরে নারী দেখে বানরের রঙ্গ । 
কাপড় কাড়িয়া লয় করিয়া উলুঙ্গ ॥ 
অঞ্চলে ধরিয়। দন্ত খিচাইয়া উঠে। 
ূ বন্ত্র ফেলে যুবতী পপাঁয় সবে ছুটে ॥ 
কিচ কিচ দন্ত করে খিল খিল হাসি। 

ূ 
ূ 

সী শমী” ০ শপ পপ পাস 

ভাঁগুার হইতে আনে ঘ্বতের কলপী ॥. 
। কারে মারে লাথি কীল কারে মারে চড়। 
নারায়ণ তৈলের কলদী লয়ে রড় ॥ 
বাহির আওয়ানে দিতে গেল সমাচার । 

। তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার ॥ 
৷ নারায়ণ তৈল ঘৃত কলমী কলসী। 
নর আনে বস্ত্র পর্বত প্রমাণ রাশি রাশি ॥ 

এইরূপে ছুর্জয় বাঁনর কোটি কোটি। 
রি সন্ধ্যাকাপে লক্ষ লক্ষ জ্বাপিল দেউটি ॥ * 
একে চার তাহ আজ্ঞ। পাইল বাঁনর। 
রঃ [কে লাঁকে প্রতবশিল লঙ্কার ভিতর ॥ 
একুকক লানরু লর ছুই ছুই মশান। 

৷ অগ্রি'দিয়া পোড়ায় লঙ্কার চালে চাল ॥ 
ৃ অগ্নিতে পুন্ডিয়া পড়ে বন্ড বড় ঘর |. 
ূ পরিব্র্যাহ ডাক ছাড়ে লঙ্কর ভিতর ॥ 
উলঙ্গ হইরা কেহ পলাইল উরে । 
লাফ দিয় পুড়ে কেহ জলের'ভিউরে ॥ 
অনেক পুড়িল! ্র আগুণের ভ্বালে। 
কেহবা পলায়ে যায় বাপ বাপ বলে ॥ 
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লঙ্কার ভিতরে যত ছিল বিগ্ভাধনী | 
জলেতে প্রবেশ করে বলে মরি মরি ॥ 

অঙ্গ ডুবাইয়! মুখ ভাসাইয়া জলে। 
সরোবরে শোভে যেন শত শত দলে ॥ 

দুয়ারে থাকিয়া দেখে রর বহাবপা । 

দেউটির জগ্নি দিয়া পোড়াইল চুলি ॥ 
জলেতে ড্ুবায়ে জ পা মুখ । 
মুখে অগ্নি দিয়! হনু দেখয়ে কৌতুক ॥ 
ডুবিয়। থাকিল ভ্রযসে জলের ভিতরে | 

জল খেয়ে তীর! সব পেট ফুলে মরে ॥ 
ত্রিশ কোটি রমণীর পোড়।য়ে বদন । 
লক্ষ দিয়! উঠে চালে পৰননন্দন ॥ 
আগে পাছে অগ্নে দেয় করে তাড়াতাড়ি । 

বালক যুবক পোড়ে কত বুড়াবুড়ী ॥ 
সৈন্য সামন্তের ঘর পোড়ে সারি সারি। 
পাজ মিত্রগণের পুড়িল কত পুরী ॥ 
রত্বময় নিম্মীণ শন্দর সন ঘর। 

লেখা জে।খা নাই ঘর পুডিল নিস্তর ॥ 
খাট পাট পালঙ্ক পুড়িল রহ্র ধন। 

রতয় নিশ্মিত অনশ্থ্য অভরণ ॥ 

বনু দুর থাকিতে অগ্রির শন্দ শনি । 

বানর কটক ঘরে দিতেছে আগুণি ॥ 
পর্বত প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি । 
গিক্সর সহিত পোড়ে পোববিম। পাখি ॥ 

শারী শুক কাকাভুয়া সারম সারণী । 

নান্। জাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি ॥ 
হাতী ঘোড়া গেল পোড়া কত লাখে লাখ 

পলাতে না পারে ডাকে বিপরাত ডাক ॥ 

কত শত ময়ুর পুড়িল ঝাকে ঝাক। 
কুক্কুট আকৃতি টহল পোড়। গেল পাখ ॥ 
ন[না,জতি পো! জন্ত পালে পোড়ে । 
প্রাণ ভয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥ 

বনরেতে পর্বত বিষে ঝ।কে ঝাকে। 
শবণ বধির, হলো আগুণের ডাকে ॥ 

অঙ্গদ বলেন শুন পবনকুমুর | 

চারি জন রাখহ লঙ্কার চারি দার ॥ 

রামায়ণ 
শি রুটি সস ০ প্রাসিত। সি ও অন শি জি এসি 

বসে থাঁক চারি দ্বারে দেউট ভ্বালিয়া | 
রন্চস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়। ॥ 
তরেতে আগুএ বাহিরে যাইতে চায়। 

পলইভে'নারে শুখ বানরে- পোড়ায় ॥ 
রাক্ষ অবন্থ! দেখে ব'নরের হাস । 

লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 

নং 

টি 

(চি 
! 
ূ 

ূ 

ৰ কুন্ত ও নিক্ুহ্পিয় যুন্ধ ও পতন। 

ূ রাবণ বলে নাহি সবে প্রাণে অপমান । 
। থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড/ন ॥ 
ৃ কপাট দিলে পোড়ায় ঘর ঘুদ্ধ হেল সার । 
(যুদ্ধ নিন নিস্তার নাহিক দেখি আর ॥ 
| কুন্ত ও নিকুন্ড:কুম্তভকর্ণের নন্দন | 
৷ ডাক দিয়া আনাইল রাজা দশানন ॥ 
1 ছুই ভাই আমিয়।রাজাঁরে নোতায় মাথা । 
৷ রাবণ বলে দেখ বাপু লঙ্কার পিতামাতা ॥ 
৷ বিক্রামেতে অন্রল তুলনা ছুটা ভাই। 
| ভ্রিউবন পরাভব তোগ। দোহা টাই ॥ 
আমি জয়ী তোমার পিতার বহুবলে। 
কুন্ভকর্ণ শোকে মামি ভামি অশ্রুজলে ॥ 

ূ কৃন্তকর্ণ বিনা লক্ষী পুর্রী শুশ্চকর | 
। নর-বাঁনরের হাতে শাহিক শিস্তার ॥ 
| ইন্দ্র যুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে 
| তোমর। পাখহ শর বাণরের হাতে ॥ 

সেই পুক্র জন্মঘ়ে কুলের অনসঙ্কার | 
পিতৃশন্র না মারিয়। শোবে পিতার ধার ॥ 
রাঁজাজ্ঞ। পাইয়া দেহে রথে গিয়। ঢড়ে 
হস্ী ঘোড়। ঠাট সৈন্য নড়ে মুড়ে মুড়ে ॥ 
সৈন্যের পায়ের ভরে কম্পিত মেদিনী | 
ছুই ভরের সঙ্গে ঠাট আট অ:ক্ষীহিনী ॥ 

গ্রাম করিতে যাত্রা করে ছুই বার ॥ 
এ হেল.গিয়া গড়ের বাহির ॥ 

হুর্ভয় শরীর যেন পর্বত ভাকার | 
পশ্চিম ছুয়ারে গেল করে মার মার. ॥ 
রাক্ষস বানর ঠাট মিশামিশি হৈল। 
গছ পাথর লে বানর যুঝিবারে এল ॥ 

স্পা | স্পা তি শিপ শী পি শশ শাপিশ্পটিশশ শ পপ পাপী স্পস্ট পিল  ল পা পপি 

টি সিউল 



লঙ্কাকাত। 

তবে ছুই দল কোপেতে পাগল, 
পরস্পরে দেয় গাশী। 

অনল নিকরে, বিরল তিনিরে, 
করিতেছে মারাখারি ॥* 

ঘত নিশাচর, ধরি ধনুংশ্বর, 
কঠি'র কুঠার বর টা 

বানর উপরে, প্রহার করে, 
ক্রু গদা অসি রি ॥ 

তাহে কারো মুণ্ড, কারো ভু5দণ। 
কারো বুক ফাটে বলে । 

কারে। উরু ঘুল, কাহ!রো লাঙ্গুল, 
কারো হুস্তপদ গলে 1" 

কোঁন জনে শর, নিদ্ধিঘ। জর্ভর, 
করতেছে কোন জন । 

কারে গদানাতে। 9 বুক হাতে, 

খড়েগ কার নিদারণ ॥ 
কা থোরবর, 

পি ফেলি মাতে, 
বরে উদ্ব। শিকেপণ ॥ 

ছি? ঢু বণ, তু বা ৪৮৭, 

করে| ভাঙ্গে সনি নুন । - 
কারে। উক্কানলে, দাহ হু থলে, 

কারে। মুখে সাপেিতৃক ॥ 
কেহ মৃষ্ি পাতে, ভাঙ্গে কারে। মণে, 

বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে | 
দন নখনে, বিদাং 

বৃুন্ধপাশ পেট মাথে॥ 
কাহানো ঘোড়ারে, আছাটিঘ়া নারে 

.. কোন কপি কারো গজে। 
কেহ সারে লাখে, ভাঙ্গি কারে। বরণে, 

সসারাথ হয় ধ্বজে ॥ 

কতনিশাচর, ত্যদ্ি অসি শর, 
হাতীহ।তি রণ করে। 

কেহ মারে চড়) কেহ বা চাপড়, 

কেহ টী প্রহারে ॥ 
3 

চি 

পটকা 

. 

বণ করে, 

ঠ 

পাপ পপ 

শপ সীল পপ পাপ পাপা াপপপাপপা শা পাপা স্পা পপ পাশা পাশা শশী শি শী ১ িশীসী শিট ৯ 

৮৮ ০ শাশপ শশাশীলশাস্ পপ পাশা পস্পীপাাস্পা শিপ শা পাশা সীপিস্পী 

৯ ০ পপ শা সপন পপসম্রাট 

৬১৬ 
মি 

পাচ সাত জন, রাক্ষদ মিলন, 
ধরি এক কপিবরে। 

অস্ত্রাদি প্রহারে, ছিন্ন ভিন করে, , 
কাহ।রে। গ্ররাণ হরেএ 

,মেই অনুলারে, এক নিশাচরে, 
অনে্ধ বানরে ধরি। 

শাঁরে চড় কাল», ব্হুতর শীল, 
.... ধিদারয়ে নখে.করি ॥ 
এপ তুমুল, সমরে ব্যাকুল, 

কান্দে কপি জান্ুবান। 
মোলরে মোলরে, গেলরে গেলরে। 

আর ন। রহিল'প্রাণ ॥ 

বড় বার সব, করি ঘের রব) 
কহিতেছে বার বার । * 

ধর ধর ধর, * মার মার মার 
খা রাখি রি ছার 

এইভ কারে, তুমূল সমরে। 
ম।তিয়া। কোপের ভরে । - 

কাঁবনর উণ্ে রম দশ|ণণ্ে 
সেশা হানাহশি নাঃ ॥ 

তার ম। (ধ্যে বর্ণ বি নদে নিশাচর । 
91 পদা ভর্মদ টু ॥ 

দিছুব। কপি হাহে' কলার | 
হু হা শী পুশঃ কেন আগুসার ॥ 
করে ধরি এক খান শিখরি শিখর | 

সারিলেক বজকঞ মস্তক উপর ॥- 
তাহার গ্রহারে প্রাণ পপিত্যাগ করি | 

বঙ্জ₹% বার গড়ে নসুৰ। উপরি ॥ " 

তাহা, দেখি ৫কা!পেতে কম্পিত সন্কম্পন | 

রণে প্রবেশিল কারি রথে আরোহণ ॥ 
সেহ লেগে হুট করি বাঁ। বুতর। ' 
অঙ্গদের ঙ্গণণে কি লর ॥ 2 ব্পিল 
শ্ুভততত, সহি। হারা লা । 

লাফির। উঠিন্ম তার রথের উপরে ॥ 
তার কর হৈতে (কোদণ্ড কাড়ি নিয়া । 
চর্ণ চাঁপনে তারে ফেলিলা ভাঙজিরা ॥ 



৫১ উ * 

পৃদাঘাতে রথখাঁন করি প্রমথন 1. 
নাশিল। নথরে করী তরঙ্গমগণ ॥ 

৬ ছাড়িয়া তবে মেহ সঞ্কম্পন |. 
আকাঁশে উঠিল খড়ন ক্লরিয়! ধারণ ॥ 
ড1হ1 দেখি মহাবল বালির এ | 
লম্ফ দিদা" ভার পাছে করিল ধাবন ॥ 

|রুঞ্ৎ দুরেতে তারে করে করি ধরি । 
কাঁড়িয়। লইল তার্ খড়গ আর করা ॥ 

তবে পিছ নিনাদ কার! কৃ্ুহলে। 
সেই 
তাঁহে ছিন্ন হয়ে সেহ যেন উপবাত। 
আকাশ হইতে হৈ ভভলে পতিভ ॥ 
৮ব সিংহ্নাদ কান বানর কুমার । 
ভৃতলে নঃমিল শব্দ করে মার রর ॥ 

বশোগিত।ক্ষ ধান লোৌহগ বরি। 

উপস্থিত হইনা অঙ্গীদ/বরাব নি | 
প্রজঙ্ঘ বুপাক নাঁদে আন দুইজন | 
রথ চড়ি তার কাছে করিল ধাবন ॥ 
জমেন্দ দবিণিদ ছুই বার ত। দেখিয়| | 
অঙ্গাদের ছুই পাশে দাড়াল আনিয়া ॥ 
তবে সেই ভিন জন নিশচর সঙ্গে । 

(তিন কপি বার যুদ্ধ আরন্তিল। রঙ্গে ॥ 
নান! বৃক্ষ উপাটিয়া কগি তিন জন। 

কাঁরছেন তিন সিশাচরে নিক্ষেপণন্ ॥ 
তাহা দেখি খড়ণ ধার রাক্ষম প্রগজ। 

“খও খাঞ্চ করি কাঁটে সেই বৃক্ষসঙ্ঘ ॥ 
তবে সেই তিন জন শাখাগ্ুগবর | 
নিক্ষেপ করেন রথ তৃরঙ্গ কৃঞ্জর ॥ 
শিরীক্ষণ করিয়া যুশাক রণে দক্ষ | 
কাঁটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ | 
তবে পুনঃ শামৈন্দ দ্বিবিব বানি সুত। 
বধণ, করেন বৃক্ষ বহুত বহুত ॥ 
শো1ণতাক্ষ সে সকল সন্বর হইয়! | 
ওপ্ডিত করিল গুরু গদা ঘুর ইয়া ॥ 
পারেতে প্রজঙ্ঘ খরশান খড়গ ধরি। 
বুলিপুভ্রে বধিবারে মারে বেগ করি ॥ 

৫. রা ৫ 

/ 

থপ্রন ধর কোপ কৈলা তার গলে ॥, 

ঘামায়ণ 1 

৬. ৮ শি িশিশ শ শ্পি শী পািন শশী পপি শশা শীট শিকল পাটি শিশির ৩ 

পপ শপীপপাাশাািশিীীশীশ সিল ক এ কাস্ট শাাীশিসপীসিপী শিপ শািশিশী শিট শশা 
টি স্পেস পাপা পা 

ধরে 

পচ পপ 

৫০০ বাপ পপ 

র ধারল এ 

তক শি লাখ তাস ছি শখ পা পনি লোকদুটাযা__ ৬ এসি 

নিকটে নিরখি তারে তারার তনয় । 
সন্ধান করিলা"শালশাখী অতিশয় ॥ 

| মেইত, তরুতে তারে তাড়ন করিলা। 
আর ভার*বাহুমচল মুটক মারিলা ॥ 
প্রজঙ্ঘের বাহু তীহে বিষধর হইল । 

হস্ত হৈতে খলড়গখান খপিয়া পড়িল ॥ 
স্থির হয়ে গরজও্ৰ পরেতে কিছু কালে। 
ম[রিল! মহৎ মুষ্টি অঙ্গদ কপালে । 
তাঁহে দুই দণ্ড কাল হয়ে অচেতন । 
চেতন পাইয়। পুনঃ বালির নন্দন ॥ 
হ্ুগভার দিপ্হ শব্দ করি কোপভরে-। 
গ্রঙ্গগ্ৰ মস্তকে মুষ্টি মারিলা নিভরে ॥ 

তাহ।তে বিণর্ণ হৈল মহামুণ্ড তার। 

পড়ল মে টেন বজহত শেলসার ॥ 

ঘটান শর হইন| যুপান্ষ খড়ণ ধৰি । 
মরিব|রে ধায় তথ। রথ পরিহরি ॥ 
তবে সে যুপাক্ষের বক্ষ মুটকা মারির। | 

হ্রীনেন্দ তরে বাহুতে বেড়িয়। ॥ 
হেনই মনয়ে শোণিতাক্ষ শহাসার | 

দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার ও হার ॥ 
তহে হত হয়ে সেই ই অশ্বার ণন্দন | 

কিহৃকল হইলা কাতর অচেতন ॥ 
খুন? শো।ণিতাক্ ববে ঘুরায় গদারে। 
সেই কলে ধরি কাড়ি লইল। তাহারে ॥ 
তবেত বৃপাক্ষ শোণিতাক্ ছুইজন | 
শ্ীমৈন্দ খিবিধ সঙ্গে করে ধাহুরণ ॥ 
কেহ কোন জনে কড়ু করে আকধণ। 
কেহ কোন জনে করে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ 
কেহ কোন জনে কভু ঠেলি লয়ে বাঁয়। 
কেহ'কোৌন জনে কভু বলেতে ঘুরায় ॥ 
কেহ কোন জনে কভু তোলে উপরিতে 
কেহ কোন জনে কত ফেলে ধরণীতে ॥ 
মধ্যে মধ্যে মুক্ট্যাঘ1ত 'করাঁঘ।ত কৰে । 
কড় বিদারণ করে দর্শন নখরে ॥ 
এইরূপে কিছু কাল হৈল তুল্য রণ। 
পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র ছুইজন ॥ 
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তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিদ বানর। 
নথে বিদারণ করি করিল। জর্ার ॥ 

আর তাঁর দুই ভূজে ধরি ঘুরা ইরা? 
মারিলেন তাহ ভূতলে আছ্ণড়িয়া॥ 

শ্ীমৈদ্দ যুপাক্ষ সনে করি ধু রণ । 
পরে তারে স্ভজে ধরি করিল শ্চাপন ॥ 

তাহাতে যুপাক্ষ কপ্সি শব্দ ওবারতর রা 

চণি গেল দেখিবারে প্রেত পুরীশ্বর ॥ 
তবে বিরুপাক্ষ নামে এক শিশাচর?। 
কপ টসন্য উপরি বণ করে শর ॥ 

র শর প্রহার সহিতে না পারিম়া। 

পলায় বানর সন সনর তা | ॥ 
তাহা দে। থে মৈন্দ এক মহ পর পরি ণ 

নি কপিল বিরূপ মস্তক উ 

তার 

তাহা দেখি নিগ্যন্যাণা নন জাতুধান। 
রথ থাঁকিপ্রগ্রি করে বছুভর বাণ ॥ 
দশদিক আদম পি গেই শরে। 
বিখিিতে লাগিল বাশার ॥, 
তার শরান।তে কেহ স্থিগ হেতে নারে । 
বসন করয়ে রখ ছা পলালারে | 
তাঁহ| নিরাথয়। নল লয়ে তত্র শিল।। 
বিছান্মালী বধিবারে বধিতে লাখিল] ॥ 
মেহ শত শত শর করিহ। বধন। 
সেই সবু শাখী শিলা করিল। কর্তন ॥ 
পুনশ্চ নলের, গ্রাণ বিনাশ কমিতে | £ 

-কোদগু।কার্ধদা কাঁগু লাগিল এডি ॥ 
রঃ স্ষল শরে নিশ্বকম্মার ননান | 

ল শিলা ফেলা ইয়া করিল তান ॥ 
৯ নল বৃষ্টি করে বৃকগণ | 
'বিদ্যুন্ীলী করে তাহা বাণেতে ছেদন॥, 
বিছ্যন্ম'লী যাবতীয় শর বৃষ্টি করে। 
নল তাহা শিবারয়ে পাপ প্রস্তরে॥ 

ন্ 

ঘত*ভন্পুক 

লন্াকাণ্ত' 

প্র 
পাপী 

পাশ সপ্ত পাপী 

সপ পা আর পপ ৮০ 

হস্ত শশী 

গু 

০ শশী টা শাপলা িশি্ীাশাশীশীশী শী পাশ শি শী শত 

এইবূপে কিছকাল সেই ছুই জন। 
করিলেফ মমভাবে ঘোরতর টা | ॥ 

তবে সেই নিশাচর নিঃশর হুইয়!। 
ৰ্হতেছে নল প্রতি চাতুরী করি ॥ 
বিশ্বকম্ম। পৃ্র আমি তোমা সঙ্গে রনে ॥ 
বড়ই আনন্দ পাইল।ম আবঙ্দি সনে ॥ 

১ 

দেখিয়। তোমার বল বিক্রম অপার । 

ইচ্ছ! হুয়ু বাহুযুদ্ধ করিতে আগার ॥ 

বাণভেছে বিশ্বকম্ম।রশন্দন তাহারে । 

আসার বাসনা এই অগ্তর-গাবারে ॥ 
তাহ শুন রথ হোতে রাক্ষস নাগিল। 

ধারে বাহু বদ্ধ আরা হছ ॥ 
৮ ত১উজে২ কপ পালে বপালে। 
বাক বুল গ্রহ [রি বনে ছুই শাল ॥ 

দ ঘেন দশনে দ্গনে | 

এ ন দুই 
দন 1 

গও নাতঙ্গ 

সৃদ্ধর ক হেল রা হয় মনে ঘনে ॥। 

পভর সমান অঙ্গ উভয়ের হয়। 

পহায়েো প্রহারে কেন জণ বান নয ॥ 

ক নাছ প্রহার করায় কোন জন। 

বরে দে করয়ে যেন নিট শিঃদ্দন 1৮ 

নি+ শাহ ঠোঁল নহে বায় বিদ্রাম্মালী ॥ 

লভ পিদ্দযুন্মা রে সে নল বলশাা ॥ 

নু আক্ায় কত কুরে উভোলন। 
1 চাপি থরে কক কররে পতন ॥ 

মরি দন্ত নণে কত কয়ে প্রহ না, 
দুই নিপহে কামে বেন [রং আশিবার | « 

এইদ্পে দুই, কাল ছুই ভন । 
করালে শ্যনানিক্য শন্য বাহুরণ ॥ 

তলেভ নলের বল না প ঠা সথ্িতি | 
নি দী টা নাং 
শর্বার রুপে শী ক রর বাহু এ 

রে ঘোর এক রর বিল ধারণ ॥ 

ভাঙ। দেখি নল একু গিরিশৃঙ্গ ধরি | 
বিদ্যুম্ম। লা উপরে ছাডিল €ক্লার করি ॥ 

সেই শৃঙ্গে পাড়ে রথ সারথি সা 

বে ৫ ৩৪ 

হত 

হত । 

৷ বিদ্যুন্মালী প্রাণ ত্যজি হইল ছুর্ণিত ॥ 
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তবে ভাত হয়ে বত শিশাচরগণ। 

কুম্তকর্ণ পুক্র কাছে করে পলায়ন ॥ 
তাহ! দেখি যাবতীয় বাঁনর নিকর । 

ধনে ঘনে সিংহনাঁদ করে ঘোরতর ॥. 
তাহা দেখি কুন্ত বার অধিক কুপিদ। 
সসৈন্য সান্ত। রি সমরে সাছিল ॥: 
কৃম্ত বারে দেখিগ| পলায় কপিনন। 

গহেক্দ্র দেবেন্দ্র আর বালির নন্দশ,॥ 
সাহসে করিয়া ভর গেল ভিন জন। 

কান্তের সহিত গিয়া আরভ্তিল রণ ॥ 
মহেক্র দেবেন্দ্র তবে ছুই বারলর । 
গছ পাথর লয়ে গেল লংএাম ডিতর ॥ 

গাছ পাথর কাটি গাড়ে চোক২ শরে। 
বিদ্থিয়া জর্র কৈল্ মহেন্দ্র বানরে ॥ 
নহেন্দ্র কার্তর দেখি দেবেন চিন্তিত । 
ভ্রিশ যোজন পর্বাত এক আ।নিল ত্বরিত ॥ 
ব্রিশ যোজন পর্নত এডিল দিয়ে টান। 
কুন্ত বারের বাণোতে হইল খান খান ॥ 
বাণেতে পর্বত কেটে খান খান করে। 
বাচ্ধিযা জর্জলর করে দেবেক্জ্র বাণরে ॥ 
মহেন্দ্র দেবেজ্স দৌঁহে হল অচেতন । 
কোপেতে পর্কৃত ডে বালির নন্দন ॥ 

অঙ্গদের পর্বত বাণেতে ক্গেলে কেটে। 
শত বাণ অঙ্গদের মারিল ললাটে ॥ 
বণেতে অঙ্গদ বার ডাকে পরিত্র হি ॥ 
সকল্ বানর গেল রঘুনাথের ঠাই।॥ 

তিন বীর অচেতন শুনে এই. কথ 
মনেতে শীরামচন্দ্র পাইলেন টা ॥ 
খষভ কুমুদ আর স্থদেণ সেনাপতি । 

তিন বীরে রঘুনাথ করিলা আরতি ॥ 
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়ে চলে তিনজন | 
আকাশ ছাই্য়। করে বুক্ষ বরিষণ ॥ 
বুহুপল যে কুস্ত বার পুরিয় সন্ধান । 

তিন বারে গাছ পাখর করে খান খান ॥ 
জর্তরর হইল তাহা বুক বীরের বাণে। 
ভয় পাঠ্য তিন জনে 'ভর্গ দিল মণে॥ 

তিন বার পলাইয়া স্ৃগ্রীবেরে কয়। 

র 
ূ 
টি 

ফাঁমাধণ । 

রুধিল শাল রাঙ্গা সংগ্রামে ছুর্জর ॥ 

কুঁপিয়। ৪£টন বার এক লাফে বায়। 
গাকল কপিয়। আ'খি.কুম্তনীরে চায় ॥ 
কুম্ভ বলে বানরা বেড়াস্ ডালে ডালে । 

এত তোর বিক্রম নাছিল কোন কালে ॥ 

শ্রগরীন বলিছে দ্বন্দ নাহি কার মনে। 

1 না জাঁন বিক্রম তুমি-এই সে কারণে ॥ 
তোর শনে রণে করি বিক্রম পরীক্ষা] | 
গড়িলি আমার হাতে নাহি তোর রক্ষ। ॥ 

৷ ঘম রাজা$গেগে বসে আমে ভোর তরে 
। দেখাব*বিক্রন,আজি ঘবি যমঘরে ॥ 

তের পিচ কুম্তকর্ণ সে জানে বিক্রম | 
দণেক খিলম্ব কর দেখ।ইব যম । 

 কুপিয়! যে কুন্ত বার তীক্ষ বাণ যোড়ে। 

ভিন.শত বাণ র।জ। শ্্রঞীবেরে এড়ে ॥ 
বাণ খায়ে স্খাব যে চিন্তত অন্তর। 

লাক দিয়! পড়ে তার রথের উপর ॥ 

ধনুক ধরিয়া টানে কেড়ে নিতে নারে। 
ন্নথ হৈতে কুন্ত বীর ফেলে স্শ্রীবেরে ॥ 
আছাড় খাইয়া রাঁজা হৈল অচেতন । 

। চেতন পাইয়। পূনঃ বলে ততক্ষণ ॥ 

৷ তোতব্র বাপের জাঠা যে নিলাম এক হাতে 

তোর হাতের ধন্ুথান নারিনু ছাড়াতে ॥ 
বাপের সমান তূই বার চুড়ামণি। 
ইন্দ্রজিতার সম তে।র ধন্ুকে বাখাশি ॥ 
কুন্ত বার বলে ধনু দুরে পরিহ্রি। 
রিক্তহস্তে এসন। ছুজনে যুদ্ধ কার ॥ 

অন্দর দে ছুই জনে করে হুড়ীহুড়ি । 

হুডাহুড়ি ঘুটিয়ে লাগিল জড়াজড়ি ॥ 
পর ধার.চাঁপড় মারিল বাহুবলে | : 

 পাড়িল সুগ্ঠাব রাজ। সমুদ্রের জলে ॥ 
|. 

না 
ৰ 

[ল 

ৰ 
র 
ৃ 

৮ পপ শপ টি তিন পস্পীপশত শ পশাশীশাশ শশা শী 7 

মের কিঙকর দেখি সাগর গীর | 

মধ্যে চড়! প্ড়িল-হইল অল্প নীর ॥ 

। মাটাতে দাগডায়ে কিরে আইল এক লাফে 

৷ কুত্তবারের বিক্রমে সপ্রাব রাজা কাপে ॥ 

৬ ত পাস পিন সত শী 



লন্বাকাণড 

পুনঃ কোপে কুস্তবীর ুষ্টাঘাত ত মারে। 
পড়িল স্থগ্রীব রাজা ছুঙ্জয় প্রহারে ॥ 
চৈতন্য হরিয়। মুখে ব্ভ উঠে কফেগা। 
সৃমেরু পর্বতে যেন পড়িল ঝঞ্জনা ॥ 

সম্বিত পাঁইয়া উঠে বানরের নাথ । 
কুষ্তঠবীর উপরে করিল পদাঘান্ত ॥ 
মহাকোপে কুভ্ভ বার ধরে ুগীবেরে । 

ই জনে মন্যুদধ কেই*নাহি হারে ॥ 
ছুই সিহে বুঝে যেন ছাড়ে মিংহনাদি। 
ছুই ঘরে মহাযুদ্ধ শাহি অবসাদ ॥ 
লফেতে স্থগ্জাৰ ভার রণে'পিরে চড়ে । 

দুই মাতঙ্গের দন্ত দুহাতে উদ্দাড়ে ॥ 
লইয়! হন্তীর দন্ত কুস্ত বারে হানি। 
দন্তাঘাতে কুন্তের জর্জর হলো প্রাণী ॥ 
উদ্ধেতে কুন্ডেরে তুলি মারিল আড় । 
মাথ।র খুলি ভাঙ্গি গেল চণ হৈল হাঁড় ॥ 
দেখিয়া শিকৃন্থ বার ভাগের মরণ । 

*:51ব রর্শনয়| নয় করিয়। ভর্জিন ॥ 
নিকুণ্তের মুল সে পরত মোমরু। 
মুসল সারিতে বায় হ্ঙ্গাৰ উপর ॥ 

দন্ত করে মুধলেতে ঘন দেয় পাক । 

ঘুরায় শুনল মেন কু গকার চাক ॥ 5 

বিক্রম করিম ছুটে স"ঞামের স্থালি। 

গ্রবল আগুণ যেন ঘত পাইলে ভ্বলে ॥ 
নিক্ুপ্তের বিক্রম দেখিয়া লাঁগে র ক 
ওয়ে পলাইয়! গেল স্রএ্ীব বানর ॥ 
ভয়েতে হুগ্রীব রাজা নহে আগুয়াঁন। 

স্থগ্রীবের ভঙ্গ দেখে রোমে হনুমান ॥ 
সেবক থাকিতে.তোর রাজা সনে রণ। « 
তোতে মোতে যুঝি দেখি মরে কোনিজন 
শিকুন্ত কহিছে বেটা ঘরপোড়া শুন, 
তোরে পাইলে আর ও রে অন্যজন ॥. 
এত ফি ছুই জনে হৈল গালাগালি । 
ছই জনে যুদ্ধ বাজে হে হনী ॥ 
লোহার মুল ছিল শিকুস্তের হাতে 
রুদ্য। মানিল নার হন্ঘ।নের মাথে ঃ 

গু 

--- শশী শীট শিশ্ন এ 

ডি ০০ সপন স্পা মস পাপ ০ পা সপ পপ সপ পপ জা পদ পা আশ 

৩১৭ 

হনুমানের মাথা যেন বজ্র সমান । 

মাথায় মুমল গোটা হেল খাঁন খান ॥ 
হনুমান বলে তো'র মুঘল গেল তল। 
মোর ঘ1 সহরে বেটা তবে স্বানি বল ॥ 
আপন! পাসরে কোপে বার হনুমান । 
নিকৃস্ভতে মারিল চড় বজের সমান্স ॥ 
চাপড় খাইয়! বীরু কাপে খরথরি | 
ভঙ্গ নাহি*দেয় রণে বিক্রম কেশরা ॥ 
হনুমানের পানে বার চাহে এক দুষ্টি। 
কোপে হনুমানেরু বুকে মারে বজমুষ্টি ॥ 
মক্ট্যাবাতে হনুমান হৈল অচেতন । 
হনু কোলে লয়ে ঘায় (ভটিতে রাবণ ॥ 
গ্রথম বুহান্দে যায় কোপে করি ভর । 
দ্বিতিয় বৃহন্দে ফিরে চলে নিশাছুর ॥ 
উঠে ধায় নিকুন্ত বে পরম হরিষে। 

৷ হনুমানে দেখিতে রমণী সব আইসে ॥ 
 শিকুস্তেরে ধন্য ধন্য নার।গণ বলে। 
হাল কেলে ঘরপোড়ায় ধ্িয়। ত 

 সুুঙ্ীবেরে বন্দি করেছিল তোমার 
নিলে ॥ 
রন বাপে। 

' ঘরগোড়া হৈল বন্দি ভোমার প্রতাপে 
শশা 

। সমুদ্র লঙ্ঘিয়া এসে 

ঘর পোডাইতে মন। 

ছ্ভ্ণ পন ॥ 
ঘরপোড়া বেট। 

 নিকুস্তের কোলে হন্ু গাইল চেতন । 
: কি বুদ্ধি করিনে হনু ভাবিছে তখন ॥ 
সর্ব অঙ্গ ব্দারিল আচড় কামড়ে । 

প সপ পপি পাস সপ পাস? পশলা শসা স্পা তি শি এ পেশিতে শী 

| 

দুই কাণ ছিড়ে নিল হাতের মোচুড়ে ॥ 
পরিত্র।াহি ডাকে বারু ছাঁড় ছাড় বলে। 
ভয় পাইর। তুলে ফেলে গগণম গুলে ॥ 
অন্তরীক্ষে লা দিয়। হাতে ছুই কাণ। 
নিকুস্তের ন্ধে চড়ে বার হনুমান ॥ 
হাতে চুল জড়ায়ে মস্তক গিড়ে ছেলি। 
মুণ্ড লে বায় হনুমান মহাঁবলী ॥ 
সিংহন|দ শব্দে চলে পবনের বেগে! 
এক লাফে উপনীত শ্রীরামের আগে ॥ 
নিকুস্তের যুণ্ড দেতথ রঘুনাথের হাস। 
(সি 

| নিকুস্তের বিনাশ গাইল কৃতিব!স ॥ ২৬ 



৩১৮ 

মক্নান্দের মুদ্ধ ও পতল । 

ভগ্নপাইক কহে গিরা রাবণ «ে [চর | 
পড়িল শিকুস্ক কুত্ত শুন, লঞ্চেশবর ॥ 

কুম্ত শিকুন্তের স্বৃত্যু শুনিয়া রাবণ | 
সিংহাসন টহতে পাট পাজ।'দশ।নন ॥ 
দেব দানব গন্ধর্ন করিত পে শাহ | 

কুম্ত আর শিকুম্ত পড়ে শূন্য হৈল লঙ্কা | 
কুটি চক্ষে পড়ে ধার। রাগ লক্ষের |. 

মপন্ট মহাবারে আ [নিল মত্বর | 

মকরাক্ষ প্রণমিল রাবণের পায় । 

কুড়ি হস্ত রাবণ তার আনঙ্গতে বুলায় ॥ 
রাবণ বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি । 

নর বানর,মেরে রাখ লঙ্কান্ধ বসতি ॥ 

সেই পুত্র স্থজন কুলের অলঙ্কার । 
পিভৃশক্র বধ করে শোধে পিতৃ ধার ॥ 
রাত্রি দিব। কান্দে শোকে ভোগার জননী 
মেরাগে রামের সাত অ:সি হরে আনি ॥ 

তাহার কারণ হৈল এত বিসম্বাদ | 
রাম লক্ষ্মণেরে ৮  ঘুডা ও বিবাদ ॥ 

মকরাক্ষ বলে চিন্তা! না,কর রাছন | 
এখনি মাপিব শত্রু টির লঙ্গনণ ॥ 

রাবণ ৮০৫৯ বীর ভুমি মকরাক্ষ। 
বড় প্রীতি পাইলাম শুন তন ব!ক 
এত বলি মকরাক্ষ পাঠায় যুঝিতে | 
'রণমভ্ৰ! করে দেয় আপনার হাতে ॥ 
মন্তকে মুকুট দিল অঙ্গে দিল সাণ।। 
কাড়া পড়া ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা ॥ 

মকরাক্ষ বলে শুন প্রতিজ্ঞা জন 

নর বানর সংগ্রামে এডাবে কোন জন॥ 

'রম লক্ষ্মণ স্ব রাক্ষস বিভীগণ। 
'চাঁয়ি জনার রক্তে পিতার করিব তর্পণ ॥ 
এত শুনি হরষিত ধতেক রক্ষস। 

সবে বলে মকর|ক্ষের বড়ই. সাহস ॥ 
মন্ত্রণীতে মন্ত্রী যে বলেতৈ বলবান। 
লঞ্ধীপুরে বীর নাই তোমার সমান ॥ 

৮ ॥ 

ঙ্গি 

রদ 

শি স্পা আস শিপ সপ শপ সা স্পেল সপে” পাস পপপপ আশপাশ পপিপপা আশ পাপা ক পাস সা পাশ তি শাটী 

প্প্পপা পাপী 7 শপ 

শ্পীশীশশশীটা শী 

স্পা পপ আজ, সা ৮ সাশশ্পনা শন 

বানা | 
৮ শি 

শা তি পপি পি পাস জমি সস সি শত পিস্টিশাশিটি পপ পান্তা বিজ রী পি পি পি | সিস্ট শি শত পি পপ জানিস পি স্স্ডি পপির 

মনে মনে মকরাক্ষ ভাঁবিছে তখন । 
নর লানরের যুদ্ধে মংশয় জীবন ॥ 
কণ্তকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ । 
প্রীনামের'নঙ্গে যুগ ছেড়ে প্রাণ আশ ॥ 

| কিন্ত এক শ্রমান্্রণা আছয়ে ইহার। 
শুণয়াছি রঘুনাথ বিষণ অবতার ॥ 

বড়ই ধান্মিক'াম ধন্মেতে তৎপর । 
ও না করেন' গুরুর উপর ॥ 
এ.তক ভাবিয়! মকর নিশাচর | 
যুক্তি ক'রে বেনু বৎস আনয়ে বিস্তর ॥ 
নন নব বস সব রথে লায় তোলে । 

রখের চৌদিত্ক ধেনু বন্ধে পালে পালে ॥ 
মনোরথ হয় হস্তা দূর করে সব। 
রথের জোগান দিল ঢারিট। বুমভ ॥ 
গোঁচম্মেতে ঢাকে রখ করিয়া মন্ত্রণা। 

সর্ব অঙ্গে ঢাকা দিল গোচাম্মের সাণা ॥ 

গোচম্মের সণ ডাকে সারাথর অঙ্গে | 

ঢাক ঢোল দামাম। দগড় বাজে রঙ্গে ॥ 

প।খোয়াজ সেতু তাঁর।ব রে বাজছে জগবঝম্প॥ 
ভয়ঙ্কর শব্দ শুন হুরপরে কর্প॥ 

মনর।দ্ মহাবার ৫ সাজনি। 
সাক্ষে ও টক ঢলে তিন অ্কৌহিণী ॥ 
কেহ আঅশ্বে কেহ গে কেহ চডেরথে॥ 
এ বিজয়া ধন্নুকবাণ হাতে ॥ 

ই ইন্ধপে যতেক প্রধান সেনাপতি । 

সারি ন'গিয়ে চলিল মকরাক্ষের' সংহতি ॥ 

হাতে ধনু মকরা্ষ রথে গিয়। চড়ে | 

রাক্ষ-সর কোলাহলে,মহাশব পড়ে ॥ 

[ান ঘন সিংহনাদ ধনুক টন্কার। 
পশ্চিম ছারেতে গেল ক'রে মার*মার ॥ 

মকরান্দ এল রণে পড়ে গেল সাড়া । 

অসঙ্খ্য বানর উঠে দিয় গাত্র ঝাড়] ॥ 
রামজয় শব্দ করে ধাইল বানর। « 
বানর দোখয়। রোষে যত নিশাচর ॥ 

কেহ বলে কাট কাট কেহ বলে মার। 

রুধিয়! আইল রণে খরের কুমার ॥ 



জন্কাকাণ্ড। 
শা শ্রী পা আশ ও শট পপ সপ পিসি সি ৬ সস লে অপ বস পিল পাস ওত ৯ অবতার অর 

মকরাক্ষ সম্মুখে দাণ্ডার হনুমান । 
গোঁচশ্মেতে ঢাঁকা রথ দেখি বিগ্যমান ॥ 
ধেনু বদ পালে পাঁলে রোধ কৈলঞ্পথ | 
ভাবে মনে কি হবে বৃপচ্ছে টাবে রথ ॥ 
রক্ষসে মারিতে গেলে ধেন্টু বস মরে । 
গোহত্যার্' ভয়ে কপি যুঝিতে শা পাঁরে ॥ 

মকরাক্ষ মারে বাণ বানর উপর । 
অসঙ্খ্য বানর পড়ে,সংগ্রাম ঠিতর ॥ 
বানর কটক ভয়ে পলায় অপাঁর | " 
পশ্চতে ন্াাক্ষদ ধাঁয় করে মার মার ॥ 
নল নীল সুযেণ অঙ্গদ মহাবল ॥ 

ভয়ে ভঙ্গ দিয়া যায় ছেড়ে পাস্থল ॥ 

মহেক্দ্র দেবেন্দ্র আদি বীর হনুমান | 
হাতে হৈোতে ফেলে বুক পর্নত পাষাণ ॥ 
ভয়েতে পলায়ে যার পশ্চাতে নান্চায়। 
রণ ছেড়ে সুত্জীব পলায় উদ্ভরায় ॥ 
ভঙ্গ দিল কপিগণ মকর।ক্ষ দেখে । 
লাই] দিল রথ রামের সম্মুখে ॥ 
৪ পূরিয়া ধার শ্রীরামেরে ডাকে । 

অংসিয়। করহ যুদ্ধ জামার লন্দুখে ॥ 

দণ্ডক বনেতে বেটা মারিলি মোর বাপ। 
ভুঞ্জিবি তাহার ফল দেখাব প্রতাপ ॥, 
পিতৃশ্ক্র গাইল।ম বহু দিন পরে। 

রি পিতার কাছে পাগাব তোমারে ॥ 

পাড়িব তোমার মুণ্ড কাটি চোখ শরে। 
খাইবে তোঁঙাঁর মাংস শৃগাঁল কুদ্ুরে ॥ 
এত বলি ধনুকে যু'ড়ুল তীক্ষ শর । 
বিদ্ধিয়! কোমল অঙ্গ করিল জঙ্ভর ॥: 
মনে মনে রুঘুমাথ ভাবেন এই ভর | & 
মকরাক্ষে মারিতে গোহত্য1 প।ছে*হয় । 
হত বন বার মনে করিল সংগ্রাম । 
প্রতি ঘুদ্ধে তিন পদ আগু হৈলা রাম ॥ 
পূর্ণব্ুল্দ নারায়ণ ভয় পাইয়! মনে। 
হইল ভ্রিপদ ভঙ্গ মকরা্ষ রণে। 
তিন পদ পশ্চাতে হইল রঘুবর । 
মৃকর!ক্ষ বাঁণে রাম হইল কাতর ॥ 

| বামদয় শ্ল 
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কেমনে ছিনিব বণ ভাবিলেন মনে । 
যুড়িল পবন বাণ ধনুকের গুণে ॥ ্ 

পবন বাণের তেঙ্জে ত্রিভুবন নড়ে। 
গর্ত কন্দর বৃক্ষ উদ়্াইল ঝুড়ে। 
ব্রক্গার্ূগী বাণেতে পবন আবিভূ্তি ত। 
উড়াইল ধেনুু বস বৃদভাদি' ষন্ত ॥ 
গৌতম যতেক ছিন উড়াইল ঝড়ে। 
যতেক বঁনর আসি মনয়ক্ষে বেড়ে ॥ 

কনে বতেক বানরে। 

[অধিকার করে ফেলে বক্ষ আর পাথরে ॥ 

| মকরাক্ মহাবীর পিল সন্ধান । 

গাঁছ পাথর কাটয়। করিল খান খান ॥ 

গাছ পাথর কাটতে এট়িল পঞ্চখর | 

দশ বাণে শীলপারে করিল জর্জুর ॥ 

 স্্ীব স্ুষেণ আদি বড় বড়' বীর । 

দশ দশ ব!ণে বিন্ধে সবর শরীর ॥ 
। বিংশতি বাণেতে বিদ্ধে অ্দের অঙ্গ | 
| নার আঙ্গদ বীর বরণে দিয়া ভগ ॥ 

' ধেন্ু বৎস বৃঘ মব উডিল ঝড়েতে। 
অশ্ববর আন যুড়িলেক রথে ॥ 

দেব|শী রথের তেজ ঢচশে বায়াবেগে । 
বি. কুম কিয়া আসে আর!মের আগে ॥ 

। গলি গাড়ে রহুম।খে ঘতি আমে মনে । 
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দশ পিক অন্ধকার করিলেকে বাণে ॥ 
রাম বলে মকরাক্ষ ন। কর বিলাপ । 
, আলি বুটাইব তোর মনের সন্তাপ।* 
এখনি পাঠাবধ্তোরে যমের সদন | 

চির দিনে পিতা পুজে,হবে দরখন 4 

বলি খুন্ধপার্থ বাণে দিল টান। ৩. 

ূ চি? বাণ মায়ে পুরিয়া সন্ধান ॥ 

|কাশে উঠিন গিয়া ছছগনার বাণ ।* 

ল্লীরামের বাণ কাটি কৈল খান খান & . 
"লু বাণ এড়ে তার! বেন ছুটে | 

শত শত বণ সরে রামের শিকুটে ॥ 
ললাঁটে লাগিয়া*বাণ বিদ্ধি রহে কল] । 

রামের শরীরে যেন রক্ত পন্মমাল! ॥ 



২০ , রাঁমায? 
স্৯ পপি পিসি শী পর্টি 

ছিপ শপ স 

অন্ধকার হৈল বাণে নাহি চলে দৃষ্টি । বদন বিস্তারি যায় অতি পরিতাপে। 
খসিয়া পড়িল রামের ধনুকের মুষ্টি ॥ | অগ্নি অস্ত্র রঘুনাথ বসাইল চাপে ॥ 
,আপনা সারিয়! রাম দৃঢ় কৈল বুক।, অগ্নিত্তাণ যুড়িয়। ধন্ুকে দিল টান। 
কাটিলেন মকর!ক্ষের হাতের ধনুক ॥ ' | অগ্নিবাণেশকরাক্ষের বাহিরায় প্রাণ ॥ 
আর ধনু লয়ে করে বাণ বরিষণ। . | তিন প্রহর যুদ্ধ কৈল শ্রীরামের সনে । 
বাণে বাণে"মকরাঁক্ষ ঢাকিল গগণ ॥ সন্ধ্যাকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে ॥ 
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে । 
দশদিক অন্ধক।র করিলেক বাণে ॥ 
ব(ণে অন্ধকার বাণ কেলে শিরন্তর | 
বাণ ফুটে রঘুনাথ হইল! কাভির ॥ 
রামেরে কাতর দেখে ছুষ্ট নিশাচর । 
সর্ধাঙ্গ বিদ্ধিরা রমে করিল জর্জর ॥ 
কত বাণ মারে রম নাহি.অবকশি | 
রগেরে ছিনিনু বলি মনেতে উল্ল।স ॥ 
সর্ববাঙ্গ বিদ্ধিয়া রাদে করিল অস্থির । 
র।ম বলেন এ বেট। বাপের হ'তে বীর ॥ 
খরেরে মারিয়াছিলাম এক দণ্ড রণে। 
ছুই প্রহর হৈল বেটা যুঝে মোর সনে ॥ 
সন্ধান পুরিয় রাঁম চাহে চারি ঠিতে । 
বাণে অন্ধকার করে না পান দেখিতে ॥ 

রণেতে পণ্ডিত রাম বিহু অবতার |] 
চিকুর বাণেতে দীপ্তি হরে অন্ধকার ॥ রাম লক্ষণেরে মাঁরে স্থতীব বানরে ॥ 
এড়েন এধিক বাণ ভারা যেন ছুটে । মন্্রণ করয়ে রাজা লয়ে মন্ত্রিগণ | 
হাতের ধনুক তার পাড়িলেন কেটে ॥ . তরণীসেনেরে তখন হইল স্মরণ ॥ 
মকরাক্ষ মহাবীর জাঠা লয় হাতে । রাজার আদেশে বীর আইল তরণী। 
সে জাঁঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে ॥ : গ্রণমিল দশাননে লোটায়ে ধরণী ॥ 
জাঠ] দি কাট! গেল শেল'মাত্র তাড়া | ! আলিঙ্গন করে রাজা বাড়ায়ে সন্মান । 
এড়িলেক শেলখান. দিয়! অঙ্গ নাড়া ॥ 1 যুবিতে আরতি কৈল দিয় পুষ্প পাণ ॥ 
সুষ্যের কিরণ বেশ আসে শেল বাঁণ। 1 রাবণ বলে লক্কাপুরী রাখহ তিরণী। 
এধিক বাণেতে রাম কৈলা খান খান ॥ | এতেক প্রযাদ হবে আগেতে না জানি ॥ 
মর্বব অস্ত্র কাট। গেল মকরাক্ষ রোষে । । তব পিতা বিভীষণ ধদ্মেতে তৎপর | 
বজমুষ্টি মারিতে পবন বেগে আসে॥ : হিত উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তর ॥ 
দেখিয়াত রখুনাথ পুগ্িল সন্ধান। ূ অহঙ্কারে মত্ত আমি ছিম্ন হৈল মতি । 
অদ্ধচক্দ্র বাঁণে কাটে হস্ত ছুই খান ॥ বিন। অপর।ধে আমি মারিলাম লাথি ॥ 

কৃক্তিবাস পণ্তিতের মধুর রচন | 
লঙ্ক(কাণ্ডে মকরাক্ষ হইল পতন ॥ 

তরণীসেনের যুদ্ধ ও গপতন।* 

ভগ্রপাইক কহে গিয়। রাবণ গোচর । 
মকরান্ পড়ে রণে শুন লঙ্কেশর ॥ 
শোকের উপরে শোক হেল বিপরীত | 
সিংহাসন হৈতে পড়ে হইরা মুচ্ছিত ॥ 
পীত্র মিত্র আসিয়। বুঝায় বহুতর | 
ধ্রাসনে বমি যাঁজ। কান্দিল বিস্তর ॥ 

মরিয়। ন। মরে রাস বিপরাত বৈরী | 
বীর শূন্য হইল কনক লঙ্ষাপুরী ॥ 
কুন্তকর্ণ অতিকার বীর অকম্পন। 
নর বনরের যুদ্ধে হইল নিধন॥ 
কে আছে এমন বীর পাঠাইব কারে | 

শা শা শা শীীশট শী পা সপিসসসপসা পপপপ শ নি স্পা পপ? শা পপ পপ পপ অর 

স্পেস পাশ পাপী স্পা 

পেশা? 

শি স্প্প  ০স্পশ 

হস্ত কাট। গেল বেটা দন্ত 'কড়মড়ে । আমারে ছাড়িয়। গেল ভ।ই বিভীষণ। 

ধাইয়া রামেরে যায় খাইতে কামড়ে ॥ | অনুরাগে লইয়াছে রামের শরণ ॥ 
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সন্ধি উপদেশ কৃথা সেই দেয় কয়ে।. 
শ্রীরাম আছেন বসে কালর্ী হয়ে ॥ 
শক্রর সাপক্ষ হইয়াছে তব পিতে" 
মজিল কনক লঙ্কা তাঁর মন্্রণাতে ॥ 
তুমি তার পুত্র বট নহ ভার মত। 
চির দিন জানি তুমি মম অগ্গণত ॥ 
রাজ্য ধন লহ বাপু স্বর্ণ লঙ্কবপুরী | 
রাখহ রাঁক্ষা কুল ধৈক্সীগণ মারি | 
কহিছে তরণীমেন করি যোড়হাত | 
তরলোক্য বিজয়ী ভুমি রীক্ষসৈর নাথ ॥ 
মহাগুরু পিতা মাতি। সর্ব শাস্ত্রে কয়। 
কহিতে পিতার কথ! উচিত,ন্না হয় ॥ 
দশানন বলে তুমি কুলে স্থসম্তান। 
সি হাতে কর পরিত্র(ণ ॥ 
গ্রাম জিনিবে তুমি হেন লয় মনে । 

সমন বার নাহি জিভ্বনে ॥ 
বুদ্ধে ঘোদ্ধাপতি তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ । 
হাতে গলে বাদ্ধি আম ইরান, লঙ্গনণ ॥ 

এত শুশি কহে বিভ্তাঘণের কুমার । 
যথ(শঞ্তি সংগ্রামে করিব মহামার ॥ 
কুলক্ষয় করিবারে মূলাধার পিতে। 
উপরোধ না করিব উপহ্থিত ঘতে ॥ , 
ন[না জ [তি পুরাণ শান্ত্রেতে এই কয়। 
শ্রেষ্ঠ জেষ্ঠ বিবেচন! যুদ্ধকালে নয় ॥ 
বড় প্রতি পাইল র।জ। তরণীর বোলে । 
শিরে চুধ দিয় রাজ! করিলেক কোলে ॥ 
রত্রময় হার গলে বলয় কঙ্কণ। 
আপনার হাতে তারে পরান রাবণ ॥ 

রণনাজ সাজাইয়া দ্রিল দশানন। " 
খারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন 
সাজন করিল রথ মনের হরিসে । 
সারি সারি কত শত শোভে চারি পাশে ॥ 
অন্কে বিচিত্র চিত্র রথের উপরি । 
শ্বেত নীল .নেতের পতাকা! সারি সারি ॥ 
বিচিত্র ধনুক তোল তৃণে পুর্ণ বাণ। 
জাঠা জঠি শেল শুল, খাঁণ্ডা খরশান ॥ 

| *৪১ ] 
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 সৈন্যেরে সাজিতে আজ্ঞা দ্িলেক তরণী ॥ 
তখন গড়িল মনে শরম! জননী ॥ 
শীত্রগতি গেল বীর মায়ের নিকটে । 
দাডাইল প্রণাম করিয়া করপুটে ॥ 
তরণী বলেন মাতা নিবেদি চরণে । 

৷ হুয়েছে রাজার আজ্ৰ| যাঁব 'অ$মি রণে ॥ 
পৃক্রহ্ম নারায়ণ দেখিব নয়নে । " 
পবিজ্র হইবে দেহ রাম দরশনে ॥' 
নিরখিব জনকের চরণ কমল । 
দেহ ত অনুমতি মাতা যাৰ রণস্থল ॥ 
'স.গ্রামে যাইবে পুক্র শুনে এ বচন। 
শরম! চমকি উঠে করিয়া রোদন ॥ 
কি কথ! কহিলে বাপ প্রাণ কীপে শুনে । 

যাইতে না দিব নূর বানরের রে ॥ 
লক্ষ! ছেড়ে ভোম। লয়ে যাব স্থানাস্তর ॥ 

থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্গেশ্বর ॥ 
ধান্সিক তোমার পিত! জানে সর্বজন ॥ 
পাপ সঙ্গ ছেড়ে লয় রামের শরণ ॥ 
তুসি গিয়। রামের চরণে কর স্ততি। 
শ্রীরাম মনুষ্য নহে গোঁলকের পতি ॥” 

ছুরাম়্। রাক্ষল কুল করিতে সংহার। 
রদ? ঘরে বিষুঃ রাম অবতার ॥ 
এক লক্ষ পুক্র যার স্ওয়া লক্ষ নাতি । 
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥ 

 শব্যম বুঝিয়া তোর পিত। বিসভীমণ । 
পলাইয়৷ নিল গিয়! রামের শরণ ॥ * * 
তুমিত শ্ুবুদ্ধি বট অতি বিচক্ষণ। 

পি, পা পপ পিপাসা পাপা পাপা 

পপ | ০ সী স্পপস্সপ্া্সাা কো 

নি 

এ সব শুনিয়া যুদ্ধে যাহ কি কারণ.॥ 
ৃ মায়ের বচন,.শুনি কহিছে তরণী। 
| বিষুঃ'অবতার রাম আমি ভাল জাশি ॥ 
ূ তথাপি করিব যুদ্ধ ভেবেছি নির্ধ্যাঁস ৭ 
 মরিলে রামের হাতে গোলকে নিবা় ॥ 
শুনিগ্াছি সর্বর্ব শাস্ত্রে বেদের লিখন | 
তুমি মতা'বিষাদ ভাবিছ কি কারণ ॥ 
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার রিপু 
এক বিঞু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু ॥ 



রামায়ণ চিেরারী 

কালেতে করিয়া হয় উৎপত্তি ও প্রলয় | 
মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয় ॥ 
খনেছি পিতার মুখে মহাযোগ তন্ত্র 

অনিত্য শরীর এই সিছে মায়া তন্ত্র 
দাঁসের সন্তান বলে না! মারেন রাম । 
করিব আপিয়! পুনঃ ও পদে প্রণাম ॥ 
কালের বিভক্ত কাল পুর্ণ হলে পরে। 
(্রভ্বনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে ॥ 
মহীজ্ঞানবতী সতী শরম] সুন্দরী । 
বদিলেন সন্বরিয়া নয়নের।বারি ॥ 
চলে বীর প্রণমিয়। শরম। জননী । 
সাজ নাজ ব'লে সবে ডাকিছে তরণী ॥ 
সাজ সাজ ঝলে সৈন্য পড়ে গেল সাঁড়1। 
শানাঁই আুসজ্যয বাজে দুই লক্ষ কাড়া ॥ 
করতাঁল খণ্জনী কাশী ডশ্ষ কোট২। 
তিন লক্ষ দগড়ে 'পঘনে পড়ে কাঠি ॥ 
সেতারা চৌতারা। বাজে মধুর স্থদর্গ | 
বাজে বীণা সপ্তশ্বর। ভেউরি ভোরঙ্গ 
শঙ্খ বাঁজে ঘণ্টা বাজে বাজে জয়ঢোল। 
প্রলয়ের কালে ঘেন উঠে গগুগোল ॥ 
ঢেমচা খেমচ। বাজে পাখোয়াজ পিনাক। 

সহঅ সহজ বাঁজে নিশাচরী ঢাক ॥ 
উরমাঁল টাকার! বাঁ কোটি২ ডঙ্ক 1 
রণশিঙ্গা শব্দ শুনি ত্রিভুবনে কম্প ॥ 
সাজিল তরণীমেন করিতে সংগ্রাম । 
আঁমন্দে কল অঙ্গ লিখে রামনাম ॥ 
অসংখ্য কটক ঠাট সাজিল' বিস্তর । 
কেহ-রথে কেহ গজে কেহ অশ্বোপর ॥ 
কেহ ধরে শূল শেল কেহ ধন্ুর্বাণ। 
কার হাতে জাঁঠাজাঠি খড়গ খরশান ॥ 
আকাশের তারা পারি করিতে গণন!। 
না পারি করিতে সম্ঘ।] তরণীর সেনা ॥ 
লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ লক্ষ লক্ষ রখ । 
ঢাঁকিল গগণ আদি আচ্ছাদিল পথ ॥ 
লক্ষ লক্ষ রামনাম গঙ্গা মৃত্ভিকাতে । 
লিখিলেক রথে আর ধ্বজ পতাকাতে ॥ 

চিএ 
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হাতে ধনু রথে উঠে বীর অবতার । 
পশ্চিম ঘ্|রেতে চলে করে মার মার ॥ 
গড়ের বাহির হয়ে দিলেক ঘোঁষণা1। 
বামজয রা গয় বাজাও বাজনা ॥ 
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর। 
বানর ধাইল-লয়ে বৃক্ষ আর পাখর ॥ 
ধনুক পাতিয়' ঘুঝে তরণীর সেনা | 
বানর কটকে বেন প্ড়িছে ঝঞ্না ॥ 
রাক্ষস বাঁনরে যুদ্ধ হৈল মহামার | 

" 1 মহিতে না পরে বানর পলায় অপার ॥ 
| গ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ । 

দেখ দেখি ঘ”ঙা।মে আইল কোনজন ॥ 
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন । 
রাবণের অম্নেতে পালিত একজন ॥ 
সম্মন্ষেতে ভ্রাতুপুষ্প পরিচয়ে জ্ঞাতি 
ধন্মেতে ধাশ্মিক পুজ্র বড় যোদ্ধাপতি ॥ 
প্রকারেত দিলেন প্রকৃত পরিচয় । 
ভরণী ভাঁবিছে কোথা রাম দয়াময় ॥ 
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর । 
ভগ্গ দিয়। পলাইল ঘতেক বানর ॥ 
চারিদিকে নেহ।রিয়। দেখিছেহতরণী । 
কতক্ষণে দেখ! পাই রম রঘুমণি ॥ 
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন । 
জনম সকল হবে যুড়াবে জীবন ॥ 
মনে ভবে কত দূরে দেব নারায়ণ। 
চালাইয় দিল রথ ত্বরিত গমন ॥ 

রঘুনাঁথের পানে যদ্দি চালাইল রথ । 
ধায়ে গিয়া নীল বীর আঁগুলিল পথ ॥ 
ব্বীল বার বলে বেটা আর য়াঁবি'কোথা 
এক চড়ে রাক্ষম ছি'ড়িব তোর মাথ ॥ 
যোড়হাতে বলে বিভীষণের নন্দন'। 
পথ ছাড় দেখি গিয়া! শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
নীল বলে প্রাণ লব পর্বত চাঁপানে ॥ 
কেমনে দেখিবি বেটা শ্রীরাম লক্ষণে ॥ 
অঙ্গে লেখ! রামনাম রথ চারি পাশে । 

তরণীর ভক্তি দোঁখ -কপিগণ হাসে ॥ 

০০ সপ পর গার রর পপ ্্ 



বারও | 

দুন্ট নিশাচর জাঁতি কত মায়া জানে | 
হইয়া ধাশম্মিক বক আসিয়াছে রণে ॥ 
মকরাক্ষ এসেছিল বুদ্ধি বড় সর । 

যুঙ্গ গিন্তে এমোটিণ রথ বেপার ॥ 
বৃূমভেতে টাঁনে রথ গোচ্ব্েতে ঢাক|। 
বায়ুবাঁণে ধেনু উড়ে বেট! হলো! ভেক! ॥ 
গোবৎস গোচন্ম পে, বাণে গেল উড়ে | 

চেয়ে দেখ €স র।ক্ষুসার মুণ্ড আছে পড়ে ॥ 

তুমি বেটা মহাছ্ষট তা৷ হতে মায়াবী । 
ভণ্ড তপস্তাতে ভূই কাহারে ভুলাবি ॥ 
এত বলি নালবার কোপে করি ভর। 
উপড়িঘা আনে এক দীধ ভরস্নর ॥ 

বাহুবলে হানে বৃক্ষ তরণীর মাথে। 
হাসিয়ান্ত্রভরণীছেন বরে বাম হাতে । 

বুক্ষ যদ ব্যর্থ গেল নীল বার রোষে। 
আনিল পর্ধত এক চক্ষুর পিমানে ॥ 

হাঁমিল পর্বত গোটা দিয়। হুহুঞ্ষার | 
তরণার গদ| ঠেকে হেল চুরমার ॥ 
পর্বত হইল গুড়া গদার প্রহারে। 
ভবনণা হানিল বণ নালের উপরে ॥ 

মুখে রক্ত উঠে ন র হইন অন । 

নাল বার ভর্দ দেখি রোমে হনুমান ॥ , 

লাক দিশা হ্ন্গমান তার রথে চড়ে। 

সারথির হাতির প্রবোদ নিল কেড়ে ॥ 

রুনিয় তরণীসেন মারে এক ঢড়। 
র্ হৈতে পড়ে হনু করে ধড়কড় ॥ 
সম্বিত পাইয়! হদু করে মহানার | 
লাফ দিয়া রখে গিয়। চড়ে আর বার ॥ 

ছুই জনে মহ্নধুদ্ধ রথের উপরে | & 
ফ্রে(পেতে তরণীসেন হনুম|নে ধরে | 

আছাড়িয়্া ফেলে দিল ধরণী উপর। 
পাছু হেল হনুম।ন পাইয়াত ডর ॥ 
হনুমানে বিমুক দেখিয়ে লগে ভয়। 
আতঙ্কে বানর কেহ আগু নাহি হয় ॥ 
মহাকোপে পশ্চাৎ "করিয়া হনৃমানে | 
বলির তনয় বীর প্ররেশিল রণে ॥ 

৩২৩ 
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৷ হানিল পর্ধবত এক তরী উপর।. 
দেখিয়া তরণীসেন হইল ফাঁকর ॥ 
ভয়েতে তরণী এড়ে চোক চোক বাঁণ। 

বণে কাটি গর্ধত.করিল থাম খান ॥ 
কুট গেল পর্বত অঙ্গদে লাগে ভয় । 
ুক্ট্যাতে মান্সিল রথের চারি হয় ॥ 
সারথি তৎপর বড়ু ত্বরান্বিত হয়ে । 
পুনই অশ্ যুড়ে রথ দিলু চালাইয়ে ॥ 
রুগিল তরণীসেন অঙ্গদ উপর । 
অঙ্গদের বুকে মারে লৌহের মুদগন ॥ 
মুদগর আঘাতে পড়ে বালির নন্দন | 
মহেত্র দেবেন্র আইল কনিয়। গর্ভন ॥ 
আর যত বানর মিলিল এক বারে। 

বরিধে পর্বত রুক্ষ তরণী উপরে১॥ 
গিরি যেন হষ্িনার। মাথা পাতি ধরে । 
তেমতি তণ্নণা বীর সং, গাম ভিতরে ॥ 
নান] শিক গানে বার পরম সন্ধানী । 
শ্ণেকে পর্বত বৃক্ষ ক তরণী॥ , 
আগুণের শিখ। যেন তরণার বাণ। 

শা্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ ॥ 
চড় লাগি মুক্ট্যাথ।ত পানরের তাড়া । 
ণন্ষ লক্ষ রাকষমের মাথ। কমন গুড়া ॥ 
বানর রাক্ষপ মারে বা্ষদে বানর । 

হ্তঠা ঘোন্ড। রথ রথা পড়িল বিস্তর ॥ 

স্থানে স্থানে পঞ্ধত প্রণাণ গাদি গদি | 
স"গ্রামের স্থলেতে বহিল রঞ্ডে ন্ট ॥" 

বানরের ঘোরনাদ ?ের গঞ্জন | 

রাথর ঘঘর শব্দ শুনিতে বিভীঘণ ॥ * 
দ[ঠ জাঠি গ| শেল শব্দ ঠন ঠন। 
| কেহঝ! পলায়ে বায় লইয়ে জীধন | 
কার গেল হস্ত পদ কার চু কর্ণ। .* 
মুঘল আঘাতে কেহ হয়েছে বিবর্ণ ॥ 
তুলনা নাহিক দিতে ফুদ্ধ হৈল বড়। 

ূ চারি দ্বারের' বানর পশ্চিম ছারে জড় ॥ 

বিনে টা টি ৫০ পচা সপ 
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সহিতে ন। পায়ে*কেহ তরণীর বাণ। 
রুষিয়া শুষেণ বুড়া হৈশ আগুয়াম ॥ 
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হৃষেণের গ্রতাঁপেতে রাক্ষদগণ কীঁপে। 
তর্ণীর রথে গিয়। পড়ে এক লাফে ॥ 
তরণীর হাতের ধনুক নিল কেড়ে |. 
বিদারিল সর্ব অঙ্গ আঁচড় কামড়ে ॥ 
'তরণীর অঙ্গে তবে রক্তধার! বয় । 
পদাঘাতে মারিল রথের চারি হর ॥ 

সারথির মুণ্ড ছিড়ে করে বীরদাপ। 
আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাক ॥ 
তরণীর অবস্থা দেখি কপিগণ হাসে । 
আনিল সারথি হয় চক্ষুর নিমিষে ॥ 
করিছে তরণীসেন বাণ অবতার । 
সম্মুখ সংগ্রামে রহে হেন সাধ্য কার ॥ 
বড় বড় বাশর পলায়ে গেল দুরে । 
চোখ চোখ বাণে বিন্ষে স্বগীব বানরে ॥ 

বাণাঘাতে স্থগ্রীবডূপতি কোপে জলে । 
গর্িয়া পর্বত বীর হানে বাহু বলে ॥ 
তরণী মারিল গদা ক্রোধে কম্পবান । 
গ্রহারে পর্বত গেল হয়ে শত খান ॥ 

হানিল ছুর্জয় জাঠা তুত্রীবের বুকে । 
পড়িল স্বগ্রীব রাজা রক্ত উঠে মুখে ॥ 
সংগ্রামে পড়িল যদি স্গ্রীব রাজন । 
উভলেজ করিয়া পলায় কপিগণ ॥ 
পলায় বানরগণ ফিরিয়! না চায়। 
ধর ধর বলিয়! রাক্ষম পিছে ধায় ॥ 
গ্রাণভয়ে পলাইল বড় বড় বীর । 
তরণীস্নের বাণে কেহ নহে স্থির ॥ 
মহেজ্্ দেবেন্দ্র পলায় দ্বিধিধ কুমুদ | 
রহিলেন হনুমান স্বযেগ অঙ্গদ ॥ 
হৃগ্রীবেরে চেতন করায় তিন জন | 
চাঁলাইল রথ বিভীঘণের নন্দন 1 
'হাঁজে ধনু দাঁণ্ডাইল শ্রীরাম লক্ষাণ। 
দক্ষিণেতে জান্বুবান বামে বিভীষণু। 
সম্মূখতে উপনীত “তরণীর রথ। 
রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ ॥ 
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিশু(র চরণে । 
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম লঙ্্মণে ॥ 

সপ, 

| 

রামায়গ | 
শাম তি শি পচ পি এসি তা পি শছি পাতি িসটি এসি রি আছ পিছ মি লি 

বিভীষণ বলে 1 রাম দেখহ সত্বর। 

তোম!.দেোঁহে প্রণাম করয়ে নিশাচর ॥ 

স্তরীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ। 
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ ॥ 
বিপক্ষের পক্ষ হয়ে আসিয়াছে রণে । 
আয়! দেহে প্রণাম করিবে কি কারণে ॥ 
বিভীঘণ বলে গোসাঞ্ঞ ন! জান কারণ। 
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত এক জন ॥ 
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানে । 
আসিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শামনে ॥ 

রাম বলে ভক্ত যদি জানহু নিশ্চয় । 
আশীর্বাদ কর্সি যেন বাঞ্াপুর্ণ হয় ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন কি কহিলে মহাশয় ॥ 

রাক্ষমের অভিলাষ রাঁবণের জয় ॥ 
আরাম" বলেন তুমি না জাঁন লক্ষণ | 
ভক্তের বিষয় বাঞ্ছ। নহে কদাচন ॥ 
কহিতে কহিতে কথা রাঁন দঘুসণি | 
ধনুকে টঙ্কার দিয়া আইল তরণী ॥ 
গভীর গঞ্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ । 
দেশে ফিরে যাঁবে বেট। করিগীছ সাব ॥ 
মহাকোপে লক্ষণের অধরোষ্ঠ কাপে । 
শমন সমান বাণ বসাইল চাপে ॥ 
প্রহারিল তরণারে পঞ্চশত বাণ। 

বাণ যদি ব্যর্থ গেল রুধিল লক্ষণ । 
তরণী উপরে করে বাঁণ বদ্িষণ ॥ 
যত বাণ লক্ষাণ মারিল তরণীকে | 
শ্রীরাম শরণে বীর কাটে একে,.একে ॥ 

বমর্ত সমর্থ বাণ বাণ কর্ণরেখ| | 
ছুইজনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা ॥ 
লক্ষঘণ,এড়িল বাণ অগ্নি অবতার | 
তরণী বরুণ বাঁণে করিল সংহার ॥ 
পাশুপত বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ । , 
,বৈষ্ুব বাঁণেতে বীর করে নিবারণ ॥ 
হাঁনিল পর্বত বাণ অতি ভয়ঙ্কর |. 

পব্ন বানেতে নিবারিল নিশাচর ॥ 



লহ্কাকাঁও। 

সর্পবাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
লক্ষ লক্ষ অজাগরে ছাইল গগণ ॥ 
বিকট দশন তুণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
গরুড় বাঁণেতে নিবারিল নিশাচর ॥ 

কুহু'বাণে লক্ষ্মণ করিল মায়াময় | 
দশদিক অন্ধকার দৃষ্টি নাহি হয় ॥ . 
অন্ধকারে দেখিতে না.পায় নিশাচর । 
আপনা আপনি কাটাকাটি পরস্পর ॥ 
তরণীর সৈন্যেতে হইল মহাঁমার। 
চিকুন্প বাণেতে বিনাশিল অন্ধকার ॥ 
কোপেতে গন্ধব বাণ মারিল লক্ষ্মণ । 
তিন কোটি গন্ধব্ব জন্মিন ততক্ষণ ॥ 
গদ্ধবর্ব রাক্ষসে যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্কর | 
তরণীর সৈন্য সব হইল সংহার | 
পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন ।* 
রাখিতে নারিল বিভীঘণের নন্দন ॥ 
কেোপেতে তরণীমেন জাঠা নিল হাতে । 
গভ্জিয়! মারিল জাট। লক্ষণের মাথে ॥ 
পড়ল লক্ষাণ বীর হইয়] অজ্ঞান 
লক্গমণেরে লইয়া পলায় হনুমান | 
ভাকিছে তরণীসেন জিনিয়। সংগ্রাম । 
কোথায় তপস্ী ভণ্ড জটাধারী রম ॥. 
রাম বলে অধিক বিলম্ব নাহি আর । 
এখনি পাঠাব তোরে মের ছুয়।র ॥ 
লক্ষণ পড়িল যদি আইল রঘুনাথে। 
ত্রিভূবন বিস্ধী ধনুক বাণ হাতে ॥? 
দাণগডাইল রঘুন।থ তরণী সন্মুখে | 
রামের সর্রবাঙ্গ বীর নেহালিয়। দেখে ॥ 
বিশ্বরূপ রামেরে দেখিল নিশাচর $ 
উহ্মাণ্ড একৈক লোমকুপের ভিতর ॥ 
পর্বত কন্দর দেখে কত নদ নদী । 
জনলোক তপোলোক ব্রঙ্গলোক আদি ॥ 
মায্সিতে মনুয্য লীলা গোলোকের পতি । 
চরণে তরঙ্গময়ী গঙ্গ! ভাগীরখী ॥ 
যক্ষ রক্ষ দেবতা কিন্নর লাখে. লাখে । 
বিস্ময় হইল মনে বিশ্বরপ দেখে | 

৩২৫ 
লিট শী পাটি পরি পি পি তে শট 

অঙ্টাঙ্গ _লোটারে ভূমে ম প্রণাম করিল? 

ধনুর্বব1৭ ফেলি স্তব করিতে লাগিল ॥ 
কহিছে তরণীমেন যোড় করি হাত। 
দেবের দেবতা তুয়ি জগাতের,নাথ ॥ 

পেশ প পাপা শত সপ্ত শিপ শাশীগী ৩ 

স্পা শিট ৮7 শশী ৮টি শ্াশী শী ৮০৯ 

ঙ ॥ 

তুমি ব্রহ্মা ভূমি বিষণ তুমি মহেশ্বর । 
কুবের বরুণ ভুমি মম পুরন্দর 4 
তুষি চন্দ্র তুমি সুধ্যু ভূমি দিবা রাতি। 
অনাথের নাথ [হুমি অগতির গতি ॥ 
ভূমি স্থষ্টি তুমি স্থিতি তোম।তে প্রলয় । 
তুমি রজস্তমোগুণে তুমি বিশ্বময় ॥ 
মৎস্য কুম্ম বরাহ নৃসিংহ রূপবারী । 

হিরণ্যকাশপু রিপু গেলোকবিহারী ॥ 
মহিম। গভীর বীর মিহ্রবংশজ । 
অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পৃদপঙ্থজ ॥ 
বিকার বিহীন.দীন দয়াময় মাম। 

। রঘুকুলো।ভিব নবদুর্ববাদলশ্থয।ম ॥ 
কি জানি ভকতি স্ততি আমি অতি মৃঢ়। 

চিন্তিয়! না পাঁয় চরাচর চন্দ্রচর্ড়'। 

রক্ষ হে পুগুরীকাঁক্ষ রাক্ষসের রিপু। 
স্তবেতে অশক্ত আমি নিশাচারবপু ॥ 
বু যুগ যুগান্তরে-মানিয়া অমাধ্য। 
জান্মছি র।ক্ষপকৃলে হয়ে তব বব্য ॥ 
কি ছার মিছার “ধর ন্বর্ণ নাহি চাই। 
মৃণ্ড কাট তীক্ষ খড়গ ঘোক্ষিমার্গে যাই ॥ 
পদাহস্তে ছেদ যদি কর এই দেহ। 
পুলকে পোলোকে যাব নাহিক সন্দেহ ॥ 
ভরণী করিল শ্তব শুনে রঘুলর । 
হাঞজলে ভ।সিল কে]মল কলেবরু ॥ 
ঞনান বল্বেন শুন মৈত্র বিভীষণ | 
লঙ্কততে এমন ভক্ত জানিনু এখন ॥ 
কেঘনে মাঁসিব অন্ত্র ইহার উপর 
এত বুলিগৃত্যুজিল, হাতের ধনুঃশর এ 
রাম বলে বিভীষণ ৰলি.হে তোমারে । 
কেমনে ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে ॥ 
অকারণে করিল্প।ম সাগর বন্ধন | 
ত্যঞ্জিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন॥ 



৩২৬ 
পাদ লেস পর পপি শসা পা 

যত 'মুদ্ধ করিলাম শ্রম হৈল সার |. 
বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার ॥ 
কার্ধ নাই সীতা আমি না যাৰ রাজ্যেতে 

কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে ॥ 
কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে | 
শেলের সমন বাজে আমার অন্তরে ॥ 
ভক্ত মোর পিতা মাতা ভক্ত মোর প্রাণ । 
কেমনে এমন ভক্ভে প্রহারব বাণ ॥ 
এতেক ভাঁবিয়! যুদ্ধে হয়ে অবসাদ । 
বমিলেন রঘুনাথ গণিয়! প্রমাদ ॥ 
সদয় হৃদয় দেখে রাজীবলোচনে | 
তরণী বিচার করে আপনার মনে ॥ 
আমার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে রঘুবর | 
বুঝি অস্ত্র বা মারেন আমার উপর ॥ 
কেমনে রাক্ষল দেহ, হইবে উদ্ধার । 
যুদ্ধ বিন! পরিত্রা-নাহি দেখি আর ॥ 
এতেক ভবিয়! তুলে নিল ধনুর্ববাণ | 
কহিছে কর্কশ বাক্য পুরিয়া সন্ধান ॥ 
তরণী কহিছে রাম শুন বলি তোরে । 
কহিলাম প্রিয়বাক্য বুঝিবার তরে ॥ 
কেমনে বুঝিলে আমি না, করিব রণ । 
এখনি পাঠাব তোরে যমের মদন ॥ 
তোর যে বারত্ব তাহ! জানে চরাচরে। 
ভরত লইল'রাজ্য দূর করে তোরে ॥ 
তোরে মেরে লক্ষমণেরে মারিব সংগ্রামে । 
সীত।রে বৃসাঁব লয়ে রাঁবণের বামে ॥ 
এত যদি কহিল তরণী মহাবীর । 
কে।পে,.লক্ষমণের হ'লে কম্পিত শরীর ॥ 
লক্ষণ বলেন ছুষ্ট নিশাচর জাতি । 
গ্রাথের ভয়েতে বেটা করিল মিনতি ॥ 
কোথাকার ভক্ত বেট! পাপিষ্ঠ ছুর্জন | 
এত বলি শত বাণ যুড়িল লক্ষণ ॥ 
দেখিয়া তরণীসেন ভাবিল মনেতে । 
মরিতে বাসন! আর শ্রীরামের হাতে ॥ 
এতেক ভাবিয়া হলে বিষঞ্+ বদন | ' 
তুরণীর অভিলাষ বুঝি_বিভীষণ ॥ 

ধামামণ 

যেডিহাতে বিভীষণ কহে রঘুনাথে । 

এ বেট! ছ্ঙ্গয় বীর লঙ্কার মধ্যেতে ॥ 
একবার লক্ষ্মণ মৃচ্ছিত হৈল রখে। 
আ'রবার যুদ্ধে কেন পাঠাও লক্ষনণে ॥ 
আপনি মারহ রণে ছুষ্ট নিশাচর | 
এত শুনি ধনুক ধরিল! রঘুবর ॥ 

চোখ চোখ বাণ মারে পুরিয়! সন্ধান ॥ 
অগ্ধ পথে তরণী করিল খান খান ॥ 
যত বাঁণ মারিলেন রাঁম রঘুমণি | 

[ বাণেতে রামের বাঁ কাটিল তরণা ॥ 
তরণী বাছিয়৷ মারে খরতর শর | 
বিদ্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জর ॥ 

দুইজনে বুদ্ধ বাঁজে দুজনে সমান । 
কোপে রাম যুড়িলেন অদ্ধচক্্র বাণ ॥ 
বাণ দেখি তরণীর মনে হৈল ভয় | 
এক বাণে কাটিল রথের চারি হয় ॥ 
অশ্ব কাট! গেল রথ হইল অচল । 
লাক দিয়৷ পড়িল তরণা:মহাবল ॥ 
পর্ধত পাষাণ বৃক্ষ যা দেখে সম্মুখে | 
তর্জন করিয়া! হানে শীরামের বুকে ॥ 
অন্ধকার করে ফেলে রুক্ষ আর পাথর । 
প্রহরেতে কাতর হউল। রঘুবর ॥ 
শুক [ইল মুখচন্দ্র নাহি চলে বাছু। 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রহ ॥ 
আশ্থিরঃহইল রণে রাম রঘুমণি। 
রামেরে কাতর দেখে ভাবিছে তরণী ॥ 
জ্ীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক । 
দারা স্তুত মিছ। মায়া সকলি অলীক ॥ 
যুগে যুগে কামন! করিয়া বহুতর | 
পেয়েছি পরম রিপু পরম ঈশ্বর ॥ 
রাঁজ্য ধন পরিজন কিছুই না চাই। 
ম্রয়। রামের হাতে গোলোকেতে যাই ॥ 
এত যদি তরণী ভাঁবিল মনে মনে । 
বিভীষণ কাঁহছেন প্রীরামের কাণে ॥ 
শুন প্রভূ রঘুনাথ করি নিবেদন | 
ত্রঙ্মঅস্ত্রে হইবেক উহার মরণ ॥ 
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অন্য অস্ত্রে না মরিবে এই নিশাচর | . | ব্রহ্ম অস্ত্র মারিভে মন্ত্রণা দিলে কানে ।” 
সদয় হইয়া ত্রন্মা! দিয়াছেন বর ॥ আপনি করিলে বধ আঁপন সন্তানে ॥ 
এতেক খুনিয়। রাম কমললোচন। : | আগে কেন বিবেচনা না করিলে মনে । 
ধনুকেতে ব্রহ্ম অস্ত্র যুড়িপস তখন ॥ গুক্ষণে কান্দহ মৈত্র কিসের কারাণে ॥ 
রবির কিরণ জিনি খরতর বাণ। শোক পরিহর মৈত্র স্থির কর মন। 
সেই বাণে রঘুনাথ পুরিল সন্ধান ॥ । অনিত্য রোদন আর কর কি কারণ ॥ 
বাণের গর্জন যেন গভীর গরজে ।  বিভীষণ বলে প্রভু নিবোদ চরণে । 
বিসানেতে আসে বাণ*জয়ঘণ্ট। বাজে ॥ 
স্বর্গেতি দেবত। করে স্ুমঙ্জল ধ্বনি'। 
যোড়হাতে রঘুনাথে কহিছে তরণী ॥ 
তোমার চরণ হেরে পরিহার প্রাণ । 

পরলোকে প্রভূ শ্রীচরণে দি$. স্থান ॥ 
এতেক ভাঁবিতে বাণ অঙ্গে এসে পড়ে । 
তরণীর মুণ্ড কেটে ভূমিতলে পাড়ে ॥ 
ছুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে ,। 
তরণীর কাট। মুণ্ড রাম রাম বলে ॥ 
রামজয় শুভধ্বান করে কপিগণ। 
হাহাকার শব্দে ভূমে পড়ে বিভ্ভীযণ ॥ 
অঙ্গের ছুকুল ভাসে নয়নের জলে । 
ধেয়ে গিয়া 'বিভীষণে রাম কৈলা কোলে ॥ 
শবীরাম বলেন শুন মৈত্র বিভাষণ | 
কেন হে অধৈর্য হেলে করির! রোদন, | 
ইতি মধ্যে কি ছুঃখ উঠিল তব মনে । 
কান্দিয়া আকুল হৈলে কিসের কারণে ॥ 
বভীষণ বলে প্রভূ করি নিবেদন । 
মরিল তরণীষেন আমার নন্দন 
এত শুনি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলা। 
তোমার সন্তান কেন আগে না বলিলা ॥ 
তোমার শন্দ্রন হেন কছিতে আগেতে | 
বে যুদ্ধ না করিতাম তরণী সঙ্গেতে ॥ 
শোকাকুল হইয়া কান্দেন দুইজন । 
জ্রীরাম লক্ষণ কান্দে হত কপিগণ 1 
স্ব অঙ্গ কান্দে বীর হনুমান । 
কান্দেন স্ষেণ আদি মন্ত্রী জান্ুবান ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন* মৈত্র বিভীষণ । 
ন। জানি হৃদয় তব কঠিন কেমন ॥ 

পুত্রশোকে কান্দি হেন না ভাবিহ মনে ॥ 
ধ্য ধন্য পুণ্যবন্ত আমার সন্তান । 
মদ্রিয়া তোমার হস্তে পাইল নির্বাণ ॥ 
কিন্বা সে বৈকুঞ্চে গেল অথব। গোলোকে 
ত্যজিল রাক্ষন দেহ্ মুক্ত কৈলে তাকে | 
কুম্তকর্ণ অ।তকায় আদি যত বীর। 
পুলকে গোলোকে গেল' ত্লিয়] শরীর ॥ 
শব্রভাব করে সবে হইল উদ্ধার । 
জ্ীচরণ সেব! করে কি লভ আমার ॥ 
যাঁদ পারিতাম দেহ করিতে পতন । 
বৈকুনগরে আমি করিতাম গমন ॥ 
মরণ না হবে ত্রন্ম। দিয়াছেন বর। 
অনেক যন্ত্রণা পাৰ অবনা ভিতর ॥ 
বিবাদ ভাবিয়। কান্দি ইহার কারণ । 
শ্রীরাম বলেন ছুঃখ ত্যজ বিভীমণ ॥ 
যেই তুমি সেই আমি. ইথে নাহি আন । 
সাধুর জাবন মৃত্যু একই সমান ॥ 
খত দিন রবে তুমি অবনী ভিতরে । 
আমার সমান দয়া তোমার উপরে ॥ * + 
এত শুনি বিভীষণ.ক্রন্দন সম্বরে। 
ভগ্নপাইফ কহে গিয়া রাবণগোচরেশ। 
দূত কহে ল্ঙ্কেশখবর শিবেদি চরণে । 
পড়িল তরণীসেন আজিকার রণে ॥ 
তরণাসেনের স্বৃত্যু শুনি লঙ্ষেশ্বর | .* 
সিপ্হাস্ন হতে পড়ে ধরণী উপর ॥, 
চৈতন্য পাইয়ে রাঁজা;করয়ে ক্রন্দন | 
র্জারে প্রবোধ দেয় পাত্র মিত্রগণ ॥ 
মৃত্তিকাতে বসে ভাবে লঙ্কা অধিকারী । 
ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরগণের নারী ॥ 

সাপে 

মিটি 

ডু 

১ 
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পুক্রশোকে অনিবার কান্দিল শরম | 
বুঝিয়! অনিত্য দেহ মনে দিলা ক্ষমা ॥ 
অশ্রুজলে শরমার কলেবর ভাসে । 

জানকী প্ররোধ দেয় অশেষ বিশ্বে ॥ 
এইরূপে নারীগণ কান্দে লঙ্কাপুরে | 
রাবণ মন্ত্রণ। করে পাঠাইব কারে ॥ 
কৃকতিনাঁন পণ্ডিতের মধুর বচন । 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন তরণী নিধন ॥ 

(জাপান ৬ ০রি জরি 

বীরব|হ ধূত্াক্ষ এবং ভশ্মলো চনের 
যুদ্ধে গমন ও পতন । 

থে বীর পাঠাই নর বানরের রথে। 
সবে মরে ফিরে নাহি আইসে এক জনে ॥ 
দিনে দিনে টুটে বল মনে পাই শঙ্কা । 
নর বানর মেরে' কেব! রাখে পুরী লঙ্কা ॥ 
স্বর্গেতে নধর এক চিও্রমেন নাম । 
চিত্রাঙ্গদা কন্যা তাঁর বূপেতে সুঠাম ॥ 
রাবণ হরিয়া তারে আনে লঙ্কাপুরী ৷ 
পরম। স্ন্দরী কন্ু। জিনি বিদ্যাধরী ॥ 
বিষুতর বরেতে এক সম্ভীন প্রসবে | 
তাহার গুণের কথ! কহি শুন সবে ॥ 
রাক্ষন গ্উরসে জন্ম বীরবাহু নাম । 
দেব গুরু ভক্ত বড় সদা জপে রাম ॥ 
জন্মিয়। ব্রহ্মার সেব। করে নিরন্তর | 

'ক€ দিনে ব্রহ্মা তবে তারে দিল বর ॥ 
ব্রহ্মা! বলে বীরবাহু যাঁহ শিজ স্থান । 
এই ভৃস্তী লহ এরাঁবতের সমান ॥ 
এই হৃত্তী সহাঁয়ে জিনিবে ত্রিভুবন । 
হস্তী রা গেলে হবে তোশখার পতন ॥ 
'বিষু্কক্ত হবে তুদি বিষুপরায়ণ | 
মিরা যতনে করিবে সর্বক্ষণ ॥ 
তোঁমায় সন্তষ্ট আমি যাহ তুমি ঘরে। 
মম বরে অন্তে যাবে বৈকুষ্নগরে ॥ 
ধন্দশীল হবে সব্ব শাস্ত্রেতে পণ্তিত। 
বর পাইয়া পিতার নিকটে উপনীত ॥ 

রামায়ণ | 
োদিপশী পাস পস্পতপী পাস্পিসসদ পিপপপাপাশ পরি সি ও টর্পাসি ৭৯ স্পট পি জপ শর লি প

র এপস শি পা লী শাস্ি পরসি লা ৪৮ সস স্পট রিড লজ ক 

রাবণ জিজ্ঞাস তুমি হও কোন জন। 

কোথায় বসতি কর কাহার নন্দন ॥ 

বীরবাঁহু বলে পিতা হৈলে পাসরণ । 

চিত্রাঙ্গদা গর্গে জন্ম: তোমার নন্দন | 
তপে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা দিয়াছেন বর। 
প|ইয়াছি হুস্তী এরাবতের সোসর ॥ 
হস্তী আরোহুণে আম যদি করি মনে। 

ব্রেলোক্য জিনিতে-পারি এক,দিন্রে রণে' 
এত ওনি দশানন পুভ্র কৈল কোলে । 
শিরে চুন্ব দিয়ে তোঁষে করুণ বে।লে॥ 
রাবণ বলে বীরবাহু খাঁক এইখানে । 
লঙ্কা রাজ্যন্ডোগ কর মেঘনাদ সনে ॥ 
বীরবাছ বলে পিত। করি নিবেদন । 
মাতামহ রাঁজ্যে আমি থাকিব এখন ॥ 
তব প্রয়োজন কালে আমিব হেখায় । 
এত বলি বীরবাহু হইল বিদায় ॥ 
ম।তাঁমহ রাঁজ্যে ছিল গন্ধববলোকেতে । 
যুদ্ধের বারতা শুনি আইল লঙ্কাতে ॥ 
মনে জানে নররূপী দেব নারায়ণ | 
সফল হইবে দেহ করে দর্শন ॥ 
উদ্দেশে ব্রক্মার পদে নমস্কার করি। 
হস্তরীপুষ্ঠে বীরবাহু গেল লঙ্কাপুরী ॥ 
নিরবখি বিষুর বিনা অন্যে নাহি মন। 
পরম ধাঁন্মিক বীর রাবণনন্দন ॥ 
লঙ্কায় আমিয়ে দেখে ছিন্ন ভিন্ন সব। 
নাহিফ সে নৃত্য গীত বাছ্যভাগু রব ॥ 
মহ।শব্দে কলরব করিছে বানর । 
কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর ॥ 

নত দেহ রাশি রাশি রাক্ষন বানরে। 
সমুদ্র গিয়াছে বাধ! বৃক্ষ আর পাখরে ॥ 
দগ্ধ বড় বড় ঘর লঙ্কার ভিতর । 
দেখিয়ত বীরবাহু সভয় অন্তর ॥ 

কুম্তকর্ণ আদি যত রাক্ষস প্রচণ্ড। 
এক ঠাই স্বন্ধ পড়ে আর ঠাই নুণ্ড ॥ 
'শকুণি গৃধিনী আর কুকুর শুগাল। 
মৃহানন্দে কলরব-্করে পালে পাল ॥ 
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লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্র | 
ভয়ঙ্কর কন্ম দেখে ভয়ে হলো সত, 
অন্তরীক্ষে ছিরে বীর হস্তীর উপরে । 

তিন থার ফিরে গেল পশ্চিমের ঘারে ॥ 
দেখিল বসিয়া আছেন আরাম লক্ষ্মণ | 
যোড়হাতে" রহিয়াছে খুড়! বিভীষণ ॥ 
ভল্গুক বানর কত বড় বড় বাত্। 
নিরখিয়। বীরবাছ কস্পিত শরীর ॥ 
শীরাম লক্ষণে দেখে রাবণনন্দন | 
উদ্দেশেতে বন্দিলেন দৌঁহ।র চরণ ॥ 
বিভীষণ খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে । 
গ্রণমিল ভক্তবৃন্দ যত কপিগুণে ॥ 

বিষুত অবতার রম দেখিল নয়নে । 
জনিল র।ক্ষনবংশ ধ্বংস এত দিনে ॥ 

এতেক ভাঁবিয়। গেল পুরীর ভিতর "। 
মিংহাসন ত্যজি ভূমে বসে লঙ্ষেশ্বর ॥ 
কান্দিছে তরণী শোকে হইয়া কাতর । 
কুড়ি চক্ষে বারিধারী বছে নিরন্তর ॥ 
দাগায়েছে পাত্র মিত্র চতুর্জকে ঘেরে। 
রাবণ বলে যুদ্ধে আর পাঞ।ইব কারে ॥ 
বার নাহি লঙ্কাতে ভাগারে নাহি ধন। 

ঝুষ্তকর্ণ মধ়িল না মৈল বিভীযন ॥ 
শাপিল আপন পুজে আপন সাফা তে । 
মজালে কনক লঙ্কা নর বানরেতে ॥ 
গিনিবে বানরে নরে কে আছে এমন, । 
নেক্কাতে আইল রাম হুইয়! শমন ॥ 
ক।রে.পাঠাইব রণে ভাবে দশানন । 
হেনকালে,.বারবাঁহু বন্দিন চরণ ॥. 
বারবাছু দেখিবা উঠিল দশীনন | , ৫ 
আলিঙ্গন করে দিল রন্রসিংহ!সন ॥ 
রাবণ বলে বীরবাহু কর অবগতি ।, 

দেখিলে আপন চক্ষে লঙ্কার ছুর্গতি ॥ 
স্বর্গ মত্ত, পাতাল জিনিনু ব্রিভুবন । 
শর বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥ 

বীরবাু বলে পিতা! কহত সম্বাদ। 
নূর বানরের মনে কিসের বিবাদ ॥ 

/ [ ৪২ ] 
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রাবণ,বলে শুন পুক্র কহি যে তোমায়ে । 
দশরথ রাজা ছিল অযোধ্যানগরে ॥ 
তার বেট! রাম লোক মুখে শুস্তে পাই! 
র'জ; কেড়ে লয়ে দুর:করে দ্বিল ভাই ॥ 
ছুই ভাই বনবামী সঙ্গে লয়ে নারী । 
পঞ্চবটাঃবনে ছিল:ুহয়ে জটাধারী ॥ 

শিখা গিয়াছিল পুষ্প অন্বেষণে । 
[ক কাণ“কাটে তার অনুজ লক্গ্মণে ॥ 
মি হরে আনিল।ম তাহার সুন্দরী । 
র টি রাম,এল লঙ্কাপুরী ॥ 

মে আদি বার পড়িয়ছে রণে। 
কে আর ঘুঁঝবে নর বানরের সনে ॥ 
বারবাছ.বলে শঙ্ক। না কর রাজন । 
ইঙ্গিতে মাই্রিয়াদিৰ আ্ীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
এত বল বারবাহু ভাবে মনে মন । 

1বঞ্চুহুত্তে মেলে বাব বৈকুষভুবন ॥ 
বারবাহু বলে পিত। তুমি জান ভালে | 
ইন্দ্র আদি দেব ক।পে আমারে দেখিল্চে॥ 
বিদায় করহ যাব রণের ভিতর। 
ত বাল বারবাহু চলিল সত্বর ॥ 

নানা রত্র দান রাজ দিল পুর তরে। 
হার নুপুর রা নানা দিল অলক্ষারে ॥ 
তাপে প্রচণ্ড না ফংঞাষে | শ্রথার 

বাপের চি সেঙ্গে চলে মহাবধার ॥ 
হেনক।লে তার মাত। দুতমুখে গুনে ॥ 
'জ্রুতগতি ধেয়ে আনে পুজধ্রণনে ॥* 
কার বোলে যাহ পুল করিবারে রণ। 

৷ বড় বড় বীর সব হইল নিধন ॥ * 
বার শষ্য হইল কনক লঙ্কাপুরী। 

ভু।ম যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহ হরি | 
কুন্তকর্ণ হেন বার রণে গিয়া মরে । 
অতিকায়ে মারিয়াছে নর ও বানরে ॥' 
মায়ের বচন শুন বাদবাহু হাসে। 
মধুর বচন ঝহি জননীরে তোঁে, ॥ 
চরণের ধুলি লয়" মাথার উপর. 

হাদিতে হাসিতে করে মায়েরে উ 

রি 

বিপু প্রীত 

. 

শি 

উওর ॥ 
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অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কার্ধ্য । 
আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য ॥ 
মাতা তুমি আশীর্বাদ কর এক চিতে । 
তোমার প্রপাদে রণ জিনিব ইঙ্গিতে ॥ 
গ্রামে রামের হাতে হইলে নিধন | 

রথে চড়ি যাব আমি বৈকুঞ "ভুবন ॥ 
মায়েরে গ্রবোধ করি হত্তীক্ষন্ধে চাড়ে। 
বিদায় হইয়! বীর যুঝিবারে শড়ে ॥ 
বীরবাহু রণে চলে হয়ে সেনাপতি । 

হস্ত্রা ঘেড় বহু ঠাট চলিল ফা হ্তি ॥. 

চলিল ধুত্্র্চ বান রখেতে চড়িয়ে । 

মান নার শন্দে ধায় নানা অন লয়ে ॥ 

সবার পশ্চাতে রনে ভম্মাক ছুর্জয় | 
চন্মে ডাকি রখখ।ন সভ। মধে; রম । 

যার মুখ দেখে সেই হয় ভস্মমর ॥ 
সংসারে কাহার মুখ নাহি নিরীকয় ॥ 
হেন মহাবীর নড়ে রণ করিব|রে । 
সন্গুখ সংগ্রামে কেব' জিনিলে তাহারে ॥ 

তাহার মহিত এল কত শত বার। 

হুন্তাপরে বারবানু সুন্দর শরীর ॥ 
নে মনে বারবাছু চিন্তে অন্যুণ। 
কেমনে পাইন আসি রাস দরশন ॥ 
প্রথমেতে উত্তরল বানর গে!চন। 
দার মার শব্দ করি ধাইল বানর ॥ 
ভযসালোচনেরে তবে ডাটিল তখন । 

হুকষিতে দিলেক আজ্ঞা! রাবণ নন্দন ॥ 
বাএব!হু আ।জ্ঞ। যাঁদ ফিলেক তাহাকে । 
ভন্দমলোচন যায় য়ে রামের সন্মু মুখে ॥ 
চণ্মে ঢাকিধাছে রথ চক্ষে চর্ঘঠুলি। 

সামের আগে চলিল ভন্মাহ মহাবলী ॥ 
ঘেখানেতে আরাম হৃঙ্ীব বীরণণ | 
1[আরণ বলে দেব রক্ষ নারায়ণ ॥ 
এেখহ ভম্মাক্ষ বর উপঘাত আসি । 
নাহারে দেখিবে সেই হবে ভুম্জরাশি ॥ 
৮০ আচহাদিত রথ দেখ*বিদ্যমান | 
খ্হার ভিতরে আছে শশন সমান ॥ 
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তশ্মাক্ষ ইহার নাম বড়ই দুঙ্ধর | 

করিল কঠোপ্প তপ সহস্র বৎসর ॥ 
তপোঁবলে ব্রহ্মা যবে দিত এল বর । 
রাক্ষন বমিল আমায় করহ অমর ॥ 

রঙ্গ। বলে অশ্য.ধর চাহ শিশাচর। 
স্যস্টিনাশ হবে. ভুমি হইলে অমর ॥ 

। শিএাচর বলে 'তবে করি শিনেদন। 
সেই ভম্ম হবে যার ছেরিব বদন ॥ 

। ব্রক্ম। বলে দিনু ঘাহ। এল তব মুখে। 
ঘরে গিয়। বসে খাক ঠুলি দিয়। চখে'॥ 

হইল আঘন্দিভ ॥ 
১ যে রানির 
হব প্রত্াত 

টহার হিল যত জন । 

] হর সর 

বব পথে বহু প 

ম্এ 

বর্ পরে নিশাচর হরি আন্তন। 

পা পুজ্র না নছে এ পাপিষ্ঠ গোচর ॥ 
হথণই পাপিষ্ট রণে হৈল আপ্ুয়ান | 
উহার ন"ঞামে অভ হও সান্ধান ॥ 

মুখ নিরখিতে ভস্ম হইল ভখন ॥ 
সি 

5 

: বিভীষণ বঢনে বিল্ময় হয়ে হনে । 

নী নরপি আরাম কহেন বিভানণে ॥ 
রণে ভঙ্গ না।হ দিব ঘুখিব অবশ্য | 
আনি ভম্ম হই কিম্বা এ হবে ভম্ম ॥ 

ৰ বিভানণ বালা1সা 
ঞঃ ণ] কারিহ ভয় | 

1 বরহ উপায় চিন্ত। মারবে নিশ্চয় ॥ 
হয়ে মন্্রশী এক শন ন।বায়শ । 

হার সম্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ ॥ ও পু 

( বখন আসবে বেটা মুখ দোখবায়ে। 
| দর্পণে আপন ঘুখ পাবে দেখিবারে ॥ র বর্পণে আপ শুখ নেখি নিণাচর | 

| আপ 

[হেন ভূপদেশ যদি কহে বিভীষণ।' 

ণ হ্ ইবে ভম্ম না কণিহ ডর ॥ 

মেত্র মৈত্র বলি রাম দিল আলপন ॥ 
আর বলেন টসন্য হও এক পাশ ।, 
য।বছ রাঁক্ষন ছুষ্ট না হয় বিনাশ ॥ 
আরাম দর্পণ অস্ত্র ফুডিল ধনুকে । 
ছুটল রামের বাণ রহিল সম্মুখে ॥ 
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আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ । 
বাণেতে সবার মুখে হইল দপ্র্ণ 
হেনকালে দেই ছুষ্ট সংহামে পশিল । 
রাম অগ্রে ছুই চন্ষে ইলিশখসাইল | 
দর্রণাত্রে রপুনাথ কৈন] আচ্ছাদন | 

বানরের মুখে হইল দর্পণিশ। 
দেখিল ভম্মক্ষ বার যাহারি বদন | 

চুখ দেখা নহি গেল'দ্েখিল্ দর্পণ ॥ 
ই নাহি দেখিয়া কু'পুল নিশ 

মে ডাকিয়| তবে বলিছ্ছে 
র্রম বলিচ্ছে নি 
ভয় ঘদি কর পলাইয় বাহ ঘুর 
রাস বলেন্র,্কঘা কি ইচ্ছিল মরণ। 
এখনি পাঠাব তোরে ঘসের সদ্ণ ॥ 
বাশের বন শনি কোপে শিশির 1 

রথ চালাইয়। দিন র!মের গোর ॥ 

রা রা ধার মেনিল লোচন। 

ন বন্মুখে রান ঝরন দর্ণথ॥ 

নন 5তরে রর খ যাপন আস্ত | 

থক 
র 
1 

4 

এ 

রুকন ভগ দি ইনি ধের পর্প 

ভন মমতা দেখে রদ্িম 

দু-গ হতে বার রাহ দেখিন!রে পায় 
ক্রোবিত হইয়। বাঃ ৮৮০২৩ শশা খন। 

কহতেছে নত ঢ়ে রাবণনন্দন ॥ 

'কসের ভঙ্গ এ বানর হবিত। 

হন্তশপরে বারনাহু হস্সপিল ত্বরিত ॥ 
শ্বেতবর্ণ হুস্তী নেন পর্বত গ্র।ণ | 
দুর্জয় দশন এঁরাবতের সমান ॥ 
হস্তী পুষ্ঠে নানা অস্ত্র ুমল মুদগর | 
এরাবতোপরে যেন এল পুরন্দর ॥ 
রাক্ষ-নর ভঙ্গ দেখি কবিছে তখন । 
আশ্বান বচনে রাখে র্বশনন্দন ॥ 

25 

লি? 
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৩৩১ 
পা শি ৯ পি তষ্ট ৮8০ চে ০০০ 

না পলাহ রম ঢ্ন সংগ্রামে এস টিরে ৮ 
এখশি মানিব রণে নর আর বানরে ॥ 

বারব।; হু বোলে ধায় শিশাচরগণ | 

গুনরপি রণে আইল্ করিয়ে তর্জদন ॥ 
দেখিষ| বানয়গণে বণনা বলে 
হন ঢচালাইহএ বীর দিল রণস্থে 
বারুব!হু বলে বানর ঢ০ 

শণল কে বরণে দেখাব বিপাক ॥ 

চাঁলাইয়। পিল হস] স.খাধ ভিত 
দেরি রুনিল রুণে যভেক বাশল ॥ 

দ'লার নাভির নাশ । 
দর করিত তজ্লশ ॥ 
ন নি টার আাবায 27 । 

নপিগশ সগ্রামে চপলিল একে একে ॥ 
শল নান কুমুদ সম্প!তি, আদি কাঁরি। 

রর দেখেও আর হদেশ কেশরা ॥ 

[য় গা শরভাদ খিপিদ বানর । 
[কর পব্নভ এমন কলেনরণ। 

ঞাতবর মনা শড়ে দেখিতে অপ । 

বিঃ বাশরে অঙ্গাদর আংগুসার ॥ 
ল:গুদলে অঙ্গদের হিল আগমন | 

করিবারে রণ ॥ 
7 

র।7মর মনে যায 

3 দুই টু 
ও. 

হু] 

রা 

411 

তি 

রা 

ন্ ্  

ু নো ”ন পনহ শবশদেক উপাডি ॥ 

পদ উপ্যর তেলে অভিনতাডাভাড়ি ॥ 

শান পরিয। বাণবাছু ঘোড়ে বাণ। 
পর্বত কাটি বার করে খান খাত ॥ ০ 
? ণ্ হানি ৪ ১৯51%0৮৭ বু ক । 

রি ঈদ নাল রক্ত উঠে 2212 

রাজপুজ রণেগড়ে দেখে হর্ন । 
শালগ।ছ উপাডিল দিঘ। এক টান ॥ 

হস্ত,র নাথাতে সারে দুহাতিয়। বাড়ি 
হন্তীব মাথার ঠেকে খক হৈল গুড়ি ॥ 
বৃক্ষ গোঁট। ব্যর্থ গেল «কাপে হ্ব্যান । 
আর বুক উপ;ডিল দিয়ে এক ট'নু ॥ 
আর এক বুক আনে পঞ্চশি যোজন । 

বক্ষ ছারাতে গাকে রবির কিরণ ॥ 



৩৪২ 

এডিলেক বৃক্ষ গোটা ধরে বাহুবলে | 
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষ গোটা চলে ॥ 
হস্তার মাথার বু গুড] হয়ে যায়। 

 কুষিয়া দারুণ হুল্ী' ক্রোধভরে ধাঁয়'॥ 
ক্রোধভরে বীরবাহু এড়ে দশবাণ। 

বণ ফুটে ভূমিতে পড়িল হনুমান ॥ 
শরাঁঘাতে হনৃান অচেতন হৈল। 
নল নীল কুমুদ রণেতে প্রনেশিল ॥ 
হহেক্ দেবেজ্্র অর হষেণ কেশরী | 
নয় বীর যুঝিবারে এল আগুসরি ॥ 
নয় বার দেখি তবে এড়ে নয় শর । 

বিদ্ধিয়। বানরগণনে করিল জর্তজর ॥ 
দশ দশ বাণে প্রতি বানরের নিন্ধে ॥ 

বিদ্ধিল বানরণণে বগি গজন্কন্ধে | 
গায় গবাক্ষ শরভাদি ও গন্ধস!দন |" 
বাণে অচেতন হয়ে পড়ে পঞ্চজন ॥ 

বানর কটক বিন্ধে করে খান খান। 
পরার বাণরণণ লইয়ে পরাণ ॥ 
ধাইয়া বানর কহে শ্রীরামের ঈ/ই। 
বীরবাছু বাণে প্রদ্থ কার রক নাই ॥ 
কালাস্তক যম ৮ এসে করে রণ। 
পড়িয়াছে হনুমান আদি কপিপণ ॥ 
কুম্তকর্ণ হাতে সবে পেয়েছে নিস্তার ॥ 
আজিকার 'রণে হয় সকল অংহার ॥ 

এতেক রণের কথা শুনে দাশয়ণি ূ 
ভর্দীলেন রথুনাথ লক্ষণ নংহতি ॥ 

চলিল রামের পিছে স্বত্ব বিভীবণ। 
রুক্ষ পাথর হাতে করে ধায় কপিগণ ॥ 
হস্তীর স্কন্ধেতে বীর করিছে সংগম । 
বিভীষণে লিজ্ঞাসা কারেন প্রভু রাম ॥ 

:আীর;ম বলেন শুন মৈত্র বিভা | 
কেন বীর আসিয়াছে হস্তী আরোহণ ॥ 

এরাবত সম গজ অতি ভন্নকর্শ। 
নান! অস্ত্র তুলিগাঁছে গজের উর ॥ 
প্রচণ্ড ধনুক ব'ণ খরতর জাঠা | 
পুরন্দর দস গজক্ন্ধে এ কেট! | 

| 

| 
: 
ৃ 
ূ 
ূ 
] 

ৃ 
] 

ূ 

ৃ 
| 
ূ 

ৃ 

ূ 
ৰ 
ৃ 
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বিভীষণ ব লে রাম কর অবধান 

বীরবাহু নাম ধরে 8 [ 
| চিত্রাঙ্গদা নামে এক ন্ধবরককুমারী | 

যুদ্ধ জিনে র|বণ- আনিল তারে হরি ॥ 
তাহার গর্তেতে জন্মে দুন্দর সুঠীম | 

৷ দেব দ্বিজ গুরুভক্ত বারবাহু নাম ॥ 

চি্রাঙ্গঈদ। মাত রাবণ উহার বাপ। 
নাম ধরে বীরনাহু ছুর্জলয় প্রতাপ ॥ 

। করিল তপস্তা বীর কঠোর বিস্তরু। 
 তপের কারণ-ব্র্গা দিতে এল বর ॥ 
 ্রন্গা বলে হবে তোর সংঞামে বিজয় । 
দিল এক হস্ত্রী এরাবতের তনয় ॥ 
গঙগরাঁজ দিয়া ত্রদ্ধ। বলিল বচন | 
এ গজের শীবনেতে ভোন।র জীবন ॥ 
অবশ্য মরিব তার সন্দেহ যে নাই । 
যুদ্ধ করে মরে যেন নারায়ণ পাই ॥ 
ব্রহ্ম! বলে নররূপ হবে নারায়ণ । 

। ইচ্ছা স্বখে-তাহে দেহ করিব পতন ॥ 
। মেই বীরবাহু.এই দুর্জয় শরীর | 
 বীরবাহু তেলে রণে কেহ নহে স্থিত ॥ 
ৃ এনা জিনিলে.র।বণ রাজা জিনি | 

সমুদ্র তরিলে যেন গোম্পদের পাশী ॥ 
ধারব! হু ইন্দ্রজিত বীর নাহি আর । 

ইহারা মরিলে হবে রাবণ সংহার ॥ 
জাম বলেন মৈত্র ভরমা তোমার । 
তব উপদেশে হৈল নকল সংহার ॥ 
পাদ বিভীবণে এই কখোপ খন | 
ডাক দিয় কহিতেছে রাঁবণনন্দন ॥ 
বীরবান্ু বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ 
আঁমা'নমে তোমারা,.যুঝিব্কে'ন জন ॥ 
রম বলে তোমাতে আমাঁতে আজি রণ। 
আজিকার যুদ্ধে তোর ৰাধিব জীবন ॥ 
বানর কটক সব হও একভিত । 
দুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত ॥ 
এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর | 
মাথায় টোপর বাত হাতে ধনুঃশ্বর ॥ 



গজক্কন্ধে থেকে বীর নেহালে শ্রীরাম. 
কপটে মনুষ্য দেহ ছুর্ববাদলগ্যাম ॥ 
টাচর চিকুর রামের চৌরস কপালি। * 
প্রসন্ন শরীর বীর পরম ছয়াল ॥ 
ধ্বজবজাস্কুশ চিহ্র অতি মন্নাহর | 
ভূবনমোহন রূপ শ্যামল সুন্দর ॥ 
রামের হাতের ধনু? বিচিন্র,গঠন | 
সকল শরীরে দেখে বিঞুগর লঙ্গনণ ॥ 
নারায়থ রূপ দেখে রাবণকুসাঁর | * 
নিশ্চয় জাণিল রাম বিষুর অবতার | 
হ.তের ধনুক বাণ ভূমেতে কফেলায়ে। 

গঙ্গ হৈতে শামি কহে বিনযু.করিয়ে ॥ 
ধরণী লোটায়ে রহে যুড়ি ছুই কর। 
আকিঞ্চনে কর দয়! রাম রঘৃবর ॥ 
প্রণমাঞ্ি রাঁশচন্দ্র সংস'রের সার্ | 

ত্যবাদী জিতেক্দক্রিয় বিষ্ণু অবতার ॥ 
আদি অনাদি তুমি পুরুব গ্রধান । 
নাশিতে ত অয় অরি শমন সমান ॥ 
পুরুন প্রকৃতি ভুসি তুদি চরাচর | 
তোমার এল "শ ব্রন্গা বিঝুঃ মহেশর ॥ 
অন।থের নাথ ভুমি সংসার তারণ । 
হ্রাসুর তুপি স্থট্টি সংহার করণ ॥ 
বহু স্তাতি করি বলে রাবণনন্দন | 
অনুন্ষণ জপে ধ্যানে দেব ভ্রিলোচন ॥ 
সাঁম খক্ জু অথর্বব তোমা হইতে । 
অসাম মহিম1.গুণ নারি সীমা! দিতে ॥ 
হেন পাদপদ্ম দেখিলাম অনায়াসে | 
পরিপূর্ণ হইল আমার অভিলাষে ॥ 
তব পাদপন্ছ্ে মেবা নাহি মাগে বর। পু 
পার জনম তাঁর অবনী ভিতর ॥ * 
আপনি, করেছ আজ্ঞ| না হয় খণ্ডন | 
ও পদ স্মরণে হয় পাঁপ বিমোচন । 
এ ভব সংসার দেখে অকুল পাখার । 
রাম নাম তরণী করিয়ে হব পার ॥ 
তুমি নারায়ণ ধর্ম ব্রল্ম সনাতন | 

রংক্ষন বিনাশকারী ভুবমমোহন ॥ 

লাকা ও | ৩৩৩ 

উৎপ্তি প্রণয় তুমি চিন্তনীয় ধন। * 
ভোমাঁরে চিনিতে প্রভু পারে কোন জন ॥ 
অধম রাক্ষন আমি বড়ই পাপিষ্ঠ। 
'এ দু্টখে তারিতে প্রত ভূমিমহাইফ্ট ॥ 
চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার । 
বৈষঃবান্দ্রেতে' আমায় কর হ্রেসংহার ॥ 

| এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন | 
| রণ ত্যন্তি রঘুনাথ ব্সিল তখন ॥ 
ূ রীম বলে দেখিলাম তব ব্যবহার | 

ত্তোম1 বব করা নহে উচিত আমার ॥ 
' যাউক্ধ জানকী মোর রাজ্য ঘাঁক্ বয়ে। 
। পুনং বনে যাই আমি.তোরে লঙ্কা] দিয়ে ॥ 
বীরবানু বলে যে গোঁসাঁঞ্ি পরিহার । 
তুমি যারে দ1 কর লঙ্কা কোন, ছার ॥ 
অনন্ত ত্রহ্মাণ্ড গোস।ই তোমার শরীরে | 
দুদ্র লক্কাপুরী দিয়ে ভাশিবে আমারে ॥ 
লঙ্কা! দিয়ে রঘুনাথ ভাবে আমারে । 

। না পারিবে কদাচন এই ছুরাঁচাঁরে ॥ 
| এক বলিল যদি রাবণনন্দন | 
৷ মনে মনে ভাবে তখন আপন মরণ ॥ 

তুষি না ম!রিলে আমার না হবে উদ্ধার । 
দয়া বরে করহ আদার এ্রতীকার ॥ 
রণ কনে পড়ি ঘদি এ তব বাঁণে। 

বিধুঃদুতে লয়ে ঘ!বে বৈকুভুঁবনে ॥ 
"যাহা লাগি মুনি ধবি না 'ন| তীর্থে ফিরে 
( যাহা লাগি সাধুস্ন মানা যজ্ঞ করে ॥৮ 
] অনায়াসে পান আমি হেন গুণনিধি | 

৷ পিন! জাঠি ব্যবহারে নৃহে কা্ধ্যসিন্ধি। 
ৰ 
ৃ 
ূ 

এতেক ভাবিয়। মনে রাবণকুমার | 
এক "লা দিয়া উঠে গজে আপনার ॥ 
প্রচণ্ড ধনুকু ছিল গছের উপরে | .. 
মুষ্টি অস্ত্র লয়ে বিদ্ধে রঘুবীরে ॥ * " 
হেদে রে তপব্বী বেটা ভণ্ড বনচারী ৷ 
মরণ এড়াতে চাহ করে ভারিভূরি ॥ 
কালসর্প সম অস্ত্র দেখহ সর্ববথ!। 

লব শোধ যত দুঃখ পায় গম পিতা | 



৩৩৪ 

মম ইষ্টদেবে আমি করেছি শুবন । 
তুমি মনে করেছ আপ.ন নারায়ণ ॥" 
বীরবাহু কৈল যদি ছুরক্ষর বাণী । 
ক্রোবধেতে হইল রাশ স্বলত্ত আগা ॥ 
সহওণে তমে!গুণে বড়ই বিষম | 
ক্রোবেতে হইল রাম কাঙান্তুক যম ॥ 
মার মার নলি রাশ যুড়িলেন বাণ। 

হ]সিয়! ধনুক ধরে রাবণ সন্তান ॥ 

দুইজনে লাগিল বাণের হানাহানি । 
উঠিন অন :শে বাণ শব্দ ঠনঠনি ॥ 
বাণে বাণে কাট।াকাটি:উঠিল অ।গ19। 
স্বর্গেতে দেবতা ক।পে অসম্ভব গণি ॥ 

দুর থাক দেখে কপি উভয়র রণ । 

বাণের বিষম শব্দ উঠিল গণণ ॥ 

দুইজনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে। 
ছুজনার উপরেতে ছুইজন হানে ॥ 
অগ্রিবাণ বাঁরবাহু যু'ডিল ধনূকে | 
বজসম আসে বাণ রামের সম্মুখে ॥ 

অগ্নিবণে করে বীর অগ্ন অনতাগ । 
বরুণ বাণেতে রাম করিল সংহার ॥ 
মহাকোপে বারবাহু এড়ে দণ বাণ। 

. জ্রীরামের বুকে ফুটে বজের সমান ॥ 
শরাঘাতে শোণিতে ভাসিল রবুনাথ | 
ভূমিতে পড়িল যেন সূর্্য হয় প!ত ॥ 
পড়িলেন রামচন্দ্র সর্বজন দেখে 1 
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝনকে ঝলকে ॥ 
ব্যথা সম্বপিয়! রাঁম যুড়িলেন বাণ । 
বীরবানহুর কাটিতে চাহে ধনুখান ॥ 
তীক্ষ বাণ মারে রাম ধনুক কাটিতে। 

৮০৬৮০০০২০৯৪ স্পা পপ সপ শে শশী পপ শপ শর 

সপ সপ পাপিস্প্পপীপপপ পচ এস পিপল আপাও পিস? পপ পাস্পি াাশিশিপাশপাশ পপি শিসপিসীস্পী শী 

বানা য় 

[ক 
(এ 

যি 

রঃ 
ৃ 

| 

লে ২ -াশীিসপীশাশীতি ও শী শপাশি তিশা 

ূ 

রিতার এ পি পিছ তা আপ পি পিস তাত লী পাতিল লিপি আসি পরশ পি ২৯ ৯৩ শস্য 

ধনুঃ কাট। ন হি গেল শ্রীরাম লঙ্তিত | 
দ্চক্্র বাঁণ রাম যুড়েন ত্বরিত ॥ 

এ, মি বাণ রাম তারা যেন ছুটে | 

ণে বীরসাছুর ধনুক বাঁণ ছুটে ॥ 

ধনুর্ববাণ গেল কীরবাহু উল্ল'সিত। 
এত দিন বুঝিন। পুরিল মনোনীত ॥ 
মনে জানিলাম আজি নাহি অব্যাহতি । 

৷ শ্লীরাগের বাণে পড়ে-পাইব নিদ্ধতি ॥ 
। এক মনে বীরবাহু কৰিছে জ্তবন। . 

ধনুর্ববাণ কাট! গেল অবশ্য মরণ ॥ 

| ধনু কাট|,গেল বীর আর ধনুঃ লয় ॥ 

শরজাল ব!ণ এড়ে রানণ তনয় ॥ 

বাণে আচ্ছাদিল রঘুনাথের উপর | 
বাণ দেখে রঘুণাথ হইল ফাঁক ! 
মনে মনে রঘুনাথ করে অনুমান 
ধমিক বাণেতে রাম করিল ৪৩৯ া 
শ্রীরাম এীমিক বাণ বসাহল চাপে ।। 

র্ ডি মর বাণ ক'টিলেন বারদাপে ॥ 
শ্থীর।য পাঁটেন বাণ মনের কৌহুকে 1 
দাঁগুয়ে বাণরগণ দুর হৈতে দেখে ॥ 
রাম বে বারবাহু তুমি বড় বীর । 
তন বাণে মম সৈনু না হয় দুশ্হির় ॥ 
বারবাহু বলে সাস ক্ষণেক থাকহ্। 
বত দুইখ দিলে তার এআতিকল লহ ॥ 
রসের বাক্য শুনি কুপিল লক্ষণ । 
রক স্উপরে করে বাণ বরিষণ | 

এডিল ছুর্জজয় বাণ অগ্নি গ্রজ্জবলিত ॥ 
চলিল লক্ষ্মণ বাণ ভাঁর। হেন ছটে 1 

ধন্থকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে এক ভিতে.॥ : এক বান্ুণ র।ক্ষপের অগ্রবাণ কাটে ॥ 
বারবাহু বলে অবধাঁন রঘুমাথ |. 
আমার ধন্থুকে মিথ্য! করিছ আঘাত ॥ 
ধন্মুক কাটিতে ন! পারিবে রঘুনাথ । 
বারবাহু কহিতেছে করি ৫ ॥ 
অক্ষয় ধনুক আমি করিয়াছি হাতে 
ভ্রিডুবনে কাঁসাধ্য কে পারে ক। রর ॥ 

পঞ্চবাণ লম্মমণ যে যু'ডল ধন্ুুকে। 

সন্ধান পূরিয়া মারে বীরব।হু বুকে ॥ 
বাঁণাঘণেত বীরবাহু হইল কম্পিত। 
লক্ষণ উপরে মারে বান আচন্বিত ॥ 
অব্ট বাণ বীরবাহু যুড়িল ধনুকে । 
সন্ধান পুরিয়া মারে-ল ক্ষমণের বুকে ॥ 



লঙক্কাকাণ্ড। 
লা সা সপ সঅিলটি সর তে ব্আী আপি স্লী ০ 

বীরবাঞর বাণ'লম্মমণের ফুটে বুকে? 
ঘুরিয়৷ পড়িল বীর রক্ত উঠ মুখে ॥, 
কতক্ষণে লক্ষ্মণ হইল সচেতন। 

পুনরপি দুইঢানে হৈল মহারগ। 
লন্মমণে মারিতে বারবাহু যনে চিত্ত 
বায়ুবেগে হস্তী চালাইল শীখ্রগতি ॥, 
আহে ছুর্জার হস্তা,ত্বরত গমন | 
লক্মমণণে মারিল ডশাঠা রাবণনন্দন | 
অ.ত খেগে এড়ে জাঠ চলে শীত্রগতি | 
দেখিয়া চিন্তিত বড় হৈলদাশ্রাথ ॥ 
জাঠাঁর উদ্দেশে রাম এাঁড়লেন বাণ। 

তিন বাণে জাঠারে করিলশ্বান খন ॥ 
জাঠারে কাটিয়ে রাম রাখিল। লম্মঘণ। 
ড;ক্ দিয়ে নলে তবে রাবণনন্দন। 
সান্মী হও জাপ্ুবান খুড়া বিভাধণ। 
সাক্শী হও কপিবুন্দ পবননন্দন ॥ 
ক্ষত্রয়ের ধন্ম এহ যুদ্ধে আছে পণ। 
যার সঙ্গে যুগ্ধ করে মারে সেই জন॥ 

আমি জাঠা মারিলাষ লক্ষমণ উপরে । 
তুমি পেন সৈজাঠা কটিলে অবিচারে ॥ 
একের সর্দেতে যুদ্ধে ুন্যে দেয় হানা |"! 
ধশ্বশাস্ত্রে তারে নাহ বলে বারপন।॥ 

আগা বলেন শুন রাবণনন্দন। 

লন্মমণে আমাতে ভিন্ন বলে কোন জন ॥ 

বীরবাহু, বলে রাম আমি তাহা জানি । 
্রদ্মাণ্ডে তোমাতেভিন্ন আছেকোন প্রাণী। 
বীরবাহ বাক্য শুনি লাজ্জত শরাম। 
পুনরপি দুই জনে বাজিল মংগ্রা়॥ 
গগণ ছাহয়া ৫দাহে বাণ বরিষণ | £ 

বাঁণে বাণে কাটাকাটি উঠিছে আগুণ ॥ 
দশ বাগ রঘুনাথ বু'ড়ল ধঙ্গুনে | * 

বজ সম বাজে বাণ বীরবাঞ্থ বুকে ॥ 

বুকে*বাণ বাজে রক্ত উঠে অনিবার | 
অচৈতন্য হয়ে পড়ে.রাবণকুমার ॥ 

সপে শা শসা পাশা শী ৮ "শশা, স্পেস পাপী 

পেস পাশ পাস সাপপাস্সপী ৮ পিস াপপাাশিশা 

এ স্পপপস? শা শা শপ শপ সচ টে 

পেপসি সপ টি শট শীিপিশাশি শী পাশীশাা শ্স্পীসস্্প শী 

পপ পি 

রক্জধরে বীরবাছ ভাসে কলেবর | ৰ 
গড়াগাঁড় বুকে বীর গজের উপর ॥ 

৩৩৫ 
সপ পিপল সিল 

বীরবাহু লয়ে গজ উঠিলা গগণ | 
যোড়হাতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষমণ ॥ 
লক্ষমণ বলেন প্রভু কর নিবেদল। 
ব্রদ্ম মন্ত্র ঘেরে উচ্ছায় বধহ'জীবন | 
গাম বলে এ বেটা রাফসে মহাবাঁর। 
ধর্শেতে ধান্মিক বড় হুবুদ্ধ সুধীর ॥ 
কাঁদিয়ে জন্যায় যুদ্ধ ন। মারি"উহারে। 
মপিব দিত যুদ্ধে বীরবাছ বারে ॥ 
বত্ণে রাক্ষস হইল সচেতন । 

“হর্ষ হয়া বীর কছিছে তখন ॥ 
আধার এস দেখ রণের ভিতর। 
ভা(নশাম বারবট তুমি রঘুবর॥ 
এত বাল ধনুক ধরিল বাম করে। 
দেখ] কষিল তবে সুগ্রীব বাধরে॥ 
সুগ্জীব বলেন শুন জগৎ গোনাই। 
প্ানয়াছি হস্তী সঙ্গে ইহার প্রমাই ॥ 7 
হুন্তী মেলে বীরবান্ছু মরিবে নিশ্চয় | 
হশ্ডারে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্ষয় ॥ 
এত বলি সুখ্ীর্ব পবনগতি ধায় । 
দুরে থা পাথর সে দে'খবারে পায় ॥ 
দশ যে।জন পাথর তুপিয়া লয় হাতে। 

দাববে কাষল যেন দেব জগনাথে॥ 

বীরদর্প করি বার হানিল পাথর । 
দন্ত 'দয়া পাথর ধরিল ঠগাজবর ॥ 

খান খান করলেক দত্তের তাড়নে |, » 
'শালগাছ সুত্রীব উপাড়ে এক টানে ॥ 
ওভয সে শালরুক্ষ বিংশতি যোজন । 
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে "সুর্যের কিরণ ॥ 
অব্যথু পাথর গেল তুগ্রীব লজ্জত | 

হানলেক শালগাছ হহয়া কুপিত॥, 
গজের মাথায় মারে ছুহাতিয়া*বাড়+ " 
হস্তার ধাথায় গাছ হুয়ে গেল গু ড় ॥ 
শপ্ডে জড়াইয় হ্তী দুও্ীবেরে ধরে | 
অ।ছাড় মাপ্সিরা তার আন্ছু চুণশ্কবে ॥ 
ভূমেতে পড়িয় রাজা করে ধড়ফড় । 
দেখেরা বাননগণ উঠে. দিল রড় ॥ 
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মুখে রক্ত উঠে রাজার ঝলকে বলকে। 
সুঞ্ীব মরিল বলি কপিগণ দেখে ॥ 
অনেক যতনে রাজা পাইল চেতন। 
্ামেরে ডাকিয়া,বলে রাবণনন্দন ॥ 

এক জম উপরেতে দুইজন রোষে। 
ধর্ম নাহি সহে তাহা মরে নিজ দোষে ॥ 

তু“ম আমিযুদ্ধ করিতেছি দুই জনা। 
বানর আসিয়] কেন মাঝে দিল হানা ॥ 
বনজন্ত যুদ্ধে কিন্তু আম্বা দেখি বাড়1। 

সেই পাপে হস্তীতে আছাড়ে করে গুড়া 
বীরবাহু বাক্যেতে লঞ্জিত রঘুবর | 
ঈবৎ হালিয়। রাম করেন.উত্তর ॥ 
বনেতে লক্ষমণ ছিল হয়ে ব্রহ্মচারী | 
সুপ্পথখা ধ্াড়ী গেল বর বা! করি ॥ 
সেই দোষে নাক কান কাটিল লক্ষণ 1 
বিধবার কর্ম ভাল করিল পালন ॥ 
তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেটা । 
চেখদ্দহাজার নারী তার বিভ1 টৈল1কেট 
পরম পাততী বেটা লঙ্ক। অধিকারী | 
জন্মাবধি চুর করে আনে পরনারী ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধমের অধিপতি । 
তার বধু হ'রয়! আনিল পাপমতি ॥ 
্রদ্ম মংশে- জন্ম দেখ যত নিশাচর | 
খাইয়া! মানুষ গরু পুরয়ে উদর ॥ 
এত দিনে লঙ্ক'পুরে পাপ ৈল পূর্ণ। 
পাঠ।ইব ষমাঁলয়ে হবে দর্প চুর্ণ ॥ 
এতেক বলিয়া রাম পূরয়ে সন্ধ]ন | 
মারিল। রাক্ষপগণে শত শত বাণ ॥ 
সারিয়] রামের বাণ বীরবাঁছ বীর | 
শত শত বাণে বিন্ধে রামের শরীর ॥ 
'বণে*ব।ণে কাটাকাটি করে দুইজন | 
'অপ্রিময় বাঁ মারে রাবণনন্দন |. 
বাঁণের মুখেতে অগ্নি পর্বত প্রমাঁণ। 
বীর্বাহু “বাণে রাম হইল অভ্ঞন | 
সম্মুখ যুদ্ধেতে রম হইল! মৃর্ছিত। 
দেখয়া বংনরগণ হইল! চিত্তিত ॥ 
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শীগ্রগতি আনিয়! রাক্ষস বিভীষণ | 
স্তীরামের ধনুর্বাণ লয়ে করে রণ ॥ 
পঞ্চবাণ বিভীষণ যুড়িল ধস্থুকে। 

সন্ধান পুরিয়া, মারে বীরবাহু বুকে | 
বানের উপরে বাণ এড়ে বিভীবগ | 

ফ'ক্রুর হইল ওরে রাবণননদন ॥ 
বাণে ভীত বীরবাহু চাছে চারিভিতে | 
রাম যুচ্ছা কেবা বাণ ষারে আচন্বিতে ॥ 
হেনকালে দেখে বীর খুড়া বিভীষগ। 
বীরবাঁহু বলে খুড়া সার্থক জীবন ॥ 
বংশচুড়ামণি তুমি আছ এক জন। 
দেবদ্বিজ গুরুভক্ত বু.ব বিচক্ষণ ॥ 

কুলে এক জন হ'লে বিষুণতে ভকতি। 
সণল পুরুষ তার পায় দিব্য গতি ॥ 
পরম পুরুষ রাম বর্ষ সনাতন | 
সকল ত্যজিলা তুমি রাষের কারণ ॥ 

তোমার চরণে খুড় করি দণ্ডবহু | 

আশীর্বাদ কর যেন পুরে মনোরথ ॥ 
বিভীষণ বলে বাছ। তুমি ভাগ্যবান | 
তোমার চরিত্র বাছা না হয় বাখান ॥ 
এইবপে ছুই জনন কথোপকথন । 
হেনকালে রঘুনাথ 'পাহল চেতন ॥ 
পুনরপি সংগ্রাম বাজিল দুইজনে । 
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগণে ॥ 
ইই জনে বাণ মারে যার যত শিক্ষা । 
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি ' লেখাজোখা ॥ 
অমর্ত সমর্থ বাণ বলে মহাঁবল। 
বিঞুজ]ল অগ্নিজাল বাণ কালানল ॥ 
বরুণমুখ উল্কামুখ অতি খরশান। 
এহাদি নক্ষত্র রুদ্র জ্যোতিশ্বর বাণ ॥ 
শিলীমুখ শুটীমুখ ঘোর দরশন।' 
(সংহদত্ত বজ্তদত্ত বাণ বিরোচন ॥ 
(রপুহত্ত। [বশ্বহত্তা বিপক্ষ সংহার | 
ডক্্রমুখ সুর্ধ,মুখ বাণ সপ্তসার ॥ 
কাঁলদণ্ড যমদণ্ড বাণ কর্ণিকার। 
ইন্দ্রজাল ত্রদ্মসাল বাণ শতধার ॥ 



গাড় অহ্থরমুখ.হংসমুখ বাণ । 
ধৃ্রমুখ কৃন্দ্মুখ শমন সমান ॥ 
নীল হরিত লাল বাণ বিকট 'দশন'। * 
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহাগম্মাপন ॥ 

ভয়ঙ্কর দুক্ধর কামিনী মনোহর | 

পাগুগাতশ্ছয়গীৰ দেখিতে স্থুনর ॥ 
কুবের পবন অস্ত্র অতি খরশান। 
নবঘন উল্কা বাণ কে "করে বাঁখান ॥ 
শোষকশোক বাণ ভঙ্গ যে বিভর্গ | 
ত্রিশুল অঙ্কুশ বাণ বিহ্বল"মাতিঙ্গ ॥ 
বিকট সঙ্কট বাণ সার্থকি পথিক | 
মাল্যবান হীরাবন্ত শীরঙ্গ এমিক ॥ 
গঙাম্কুশ শিলাচুর্ণ গভীর গরজে। 
যাইতে 'বাণের মুখে জয়ঘণ্ট। বাজে ॥ 
এত বাঁণ দুইজনে করে অবতার ।, 
সব লঙ্কাপুরি হৈল বাণে অন্ধকার ॥ 
জিনিতে না পারে কেহ সমান ছুজন ৷ 
দুইজনে মহাঁযুদ্ধ না যায় লিখন ॥ 
ব্রল্মার নিকাটে পেয়েছিল পূর্বে বাণ। 
সেই বাণ ৰীরবাহু পুরিল সন্ধান ॥ 
মন্দ্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ঙ্কর | 
মহাঁতেজে আসে বাণ,রীমের উপর ॥, 
বিপরীত ব্রহ্ম আস্ত্র দেখিয়! সম্মুখে । 
তীক্ষ অস্ত্র রঘুনাথ ঘুড়িলা ধনুকে ॥ 
শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষমের শরে | 
দেখিয়।'যে রঘূনাঁথ ভাঁবিল। অন্তরে"॥ 
রাক্ষমের বাণের মুখেতে অগ্নি জ্বলে । 
দেখিয়াত পুরন্দর পবনেরে বলে ॥ 
শরভঙ্গ মুনি, স্থানে পাইল! যে শর । 
দলই বাণ রাক্ষসেরে মারণ রঘুবরণ। 
'এত যদি পুরন্দর কহে পবনেরে । 
প্বন গোপনে গিয়া কন রদুবরে | 

যে বাণ পাইলে রাম শরভঙ্গ স্থানে । 
বীরবাহু ব্রহ্ম অস্ত্র কাটি পাড় বাণে ॥ 
এত বলি পবন পলায় উভরড়ে । 
সেই বাণ তখন রামের*মনে পড়ে ॥ 
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তৃণ হৈতে সেই অস্ত্র লয়ে শীস্ত্রগতি । 
মন্ত্র পড়ি ধনুকে যুড়িল রঘুপতি ॥ 

আকর্ণ পুরিয়৷ বাণ যুড়িল ধনুকে । 
ব্রহ্ম অগ্নি প্রজ্বলিত, হৈল অস্ত্রমুখে ॥ 
কোপে কম্পমান ছাড়ে বাণ দাশরথি। 

বাণের গ্রতাঃগে মহাকম্প বন্থমতি ॥ 
শ্রীরাম এড়িলা বাণ বায়ুবেগে চলে । 
রাক্ষসের-ব্রক্মঅস্ত্র কাটে অবহেলে ॥ 
গুঁনঃ শ্রীরামের বাণ গর্জিয়। উঠিল । 
বটিয় গজেন্্র মুণ্ড ভূতলে পাঁড়িল ॥ 
গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর। 

। পর্বত পড়িল.ষেন ধর্ণী উপর ॥ 
এক ঠাই স্বন্ধ পড়ে মুণ্ড আর ভিতে। 
লাফ দিয়। বারবাহু দাণ্ডায় ভূমেতে ॥ 
ূ কোঁপমনে শ্রীরাম মারেন পঞ্চবাণ। 
বারবাহুর ধঞ্গক করেন খান খান ॥ 

ব্রহ্ম অস্ত্রে ধনুক কাটেন রঘুনথ |. 
কহিতেছে নীরবাহু ধোঁড় করি "হাত ॥ 
জাঁশিলাম রাম তুমি বিষু$ অবতার । 
অগতির গতি ভুমি সংসারের সার ॥ 

 ভ্রীচরণে অধ্বীনের,এই নিবেদন | 
। বৈষ্ব অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন ॥ 
ৃ বারবাহু কহিলেক কর্দণা বচন । 
মনে বিমাদিত হেল কমললোন ॥ 

*বীরনাঁহু না মরিলে না মরে রাবণ। 
| এতিক ভাবিয়া রাম বিনঞবদন ॥ * * 
" ছুর্জয় বৈষ্ঞব*অস্ত্র,ধনুকেতে যুড়ি? 
আকর্ণ প্রিয়া গুণ বাঁণ দেন ছাড়ি ॥ 
মহাবেগে যায় অস্ত্র শব্দ বিপর্ধযয় | 
ূ দেবশ্দনিব গঙ্র্ব লোকেতে লাগে ভয় ॥ 
চলিল বৈষ্ণব অস্ত্র বিষ অবতার |, 
রামের বাঁপেতে দীপ্ত হইল সংসার ,-. 
অব্যর্থ বৈষ্ণব বাণ কি কহিব কথা । 
মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুর মাথা ॥ 
ূ ভূমেতে পড়িয়া,মুণ্ড রাম রাম ধিলে। 

বিভীষণ দিল মুণ্ড রামপদতলে ॥ 
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বিষণ অস্ত্রে পড়ি বীরবাহ্থ মুস্ত হয়। 
রামের চরণে লাগে হ'য়ে জ্যোতিশ্ময় | 
্রীরাম লক্ষণ হনুমান বিভীষণ। 
চারিজন দেখয়ে না দেখে কোন জন ॥ 
রণ জিনি শ্রীরাম লম্মবণে কোলাকুলি । 
উচ্চেঃস্বরে উাঁকে কপি রাঁমজয় ধলি ॥ 
বানর কটক বলে করিল! নিস্তার । 
আর যত বীর আসে মোসবার ভার ॥ 
হাঁসিয়! চাঁহেন রাম বিভীষণ পানে । 
এইমত বীর আর আছে কত জনে ॥ 
বিভীষণ বলে প্রভু বীর নাহি আর। 
রাবণ ও ইন্দ্রজিত রাধণ কুমার ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী | 
লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধাপতি | 

ইন্্রজিতের তৃতীয়বার যুদ্ধে গমন ও মায়াসীতা 
*বধ এবং ইন্ত্রজিত পতন। 

ভগ্রদূত কহে গিয়া রাবণ গোঁচর। 
বীরবাহু পড়ে বার্তা শুন লঙ্ষেশ্বর ॥ 
শোকের উপরে শোক হইল তখন । 
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাঁজা দশানন ॥ 
চৈতন্য পাইয়৷ রাজা কান্দিল বিস্তর । 
লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর ॥ 
কুস্তকর্ণ আদি করি বড় বড় বীর। 
শুর বানরের বাণে ত্যজিল শরীর ॥ 
বর্ণ ম্ভ্য পাতাল জিনিনু ব্রিভূবন । 
নর বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥ 
একে একে পাঠালাম যত যত বীরে। 
সংগ্রামেতে গেল আর ন। আইল ফিরে ॥ 
মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন। 
মছোদয মহাঁপাশ যত যত জন ॥ 
খ্রিভুবন 'জিনিয়াছি যে স্ব সহায়ে | 
কোথা গেল বীরগণ আমারে তাজিয়ে ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ আদি আর। 
আসক্কাতে ন। আসত লঙ্কাতে আমার ॥ 

রামায়ণ 
মি 

৮৬, তাস তি লসািস্সস্িপস্জো এস 

এখন বানর নরে দর্প করে.চুর্ণ। 

কোথা মহোঁদর কোথা ভাই ুস্তকর্ণ 
ভবিতে ভাবিতে রাজা হইল মুচ্ছিতি। 
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥ 
বাপের অবস্থা দেখে হইল অস্থির । 
বয়ান বহিয়ে পড়ে নয়নের নীর'॥ 
মেধনাঁদ বলে পিত। ভাবি তাঁই মনে? 
নিস্তার না দেখি নর বানরের রণে ॥ 
লুকাইন্স। থাকিলে আগুণ দেয় ঘবে । 
মরি বাঁচি বারেক দেখিব যুদ্ধ করে। 

' রাবণ বলে যুদ্ধে যাওয়া তোয়ার উচিত « 
একবার যাহ পুনঃ পুক্র ইন্দ্রজিত ॥ 
বড় বড় বীর পাঠাই বড় ভাবি মনে । 
ফিরিয়। না আলে কেহ রাম দরশনে ॥ 

যত বার তুগি যাহ যুঝিবার তরে । 
সংগ্রাম করিয়া জয় এস বারে বারে ॥ 

রাম লক্ষমণেরে বেন্ধে ছিলে নাগপাশে 1 
মরিয়৷ জিয়ন্ত হেল গরুড় নিশ্বাসে ॥ 
দশদিক চাঁপি কৈলে বাণ বরিযণ। 
বানর কটক মরে শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
ভাগ্যে ভৃত্য ছিলগ্্তার কপি হনুমান । . 
ওষধ আনিয়! সব!র দিল প্রার্দান ॥ 
তোমার সংগ্রামে কার নাহিক নিস্ত।র । 
এবারে মারিলে তারে কে বাঁচাবে আর ॥ 
আরবার গিয়া,আঁজি রণে দেহ হাঁনা। 
বাহুড়িয়৷ যেন নাহি ফিরে এক জন। ॥ 

" বাপের বচনে মেঘনাদ সচিন্তিত । 
যোৌড়হাত করিয়! বলিছে ইন্দ্রজিত ॥ 
বারে.বারে মারিলাম শররাম লক্ষ্মণ । 
কৌথাম্ুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন ॥ -. 
মরিয়ে ন! মরে রাম একি চমত্কার ॥ 
কেমনে “এমন রিপু করিব সংহার 1 : 
মেঘনাদ কথ! শুনি কহিছে রাবণ | 135 
আগেতে মারহ পুত্র প্বননন্দন্ ॥ 

$ন্দেই বেটা দেয় সবাকারে প্রাণদান। : 
আর কে বাঁচাবে রল মৈলে হনুমান ॥ 



লঙ্কাকাত' 

ইন্দ্রজিত বলে মোরে দেহ এই বর।. আগে যদি তুমি'তা;র করিতে নিধন ।* 
তবে আর ওমধ আনিত কোন জনু'॥ . 
পল আজ্ঞা মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না! পারে। 
কটক লইয়া তবে নড়ে যুঝিবারৈ ॥ 
সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিত। 
অসংখ্য কটক ঠাট চলিল ত্বরিত ॥ 
যাত্রা ক'র মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে ।' 
মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে ॥ 
মাতা ঈন্ভা ঘতে গেলে হইবে বিরোধ । 
যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ অনুরোধ ॥ 
সংগ্রাম জিনিয়া আমি যদি আসি ঘরে ।, 
কহিব সকল কথ। মায়ের গোঁচরে ॥ 

উদ্দেশে,মায়ের পদে করে নমক্কার | 

ফিরে যদি আমি দেখা করিব আবার ॥ 
যজ্ঞ স্থানে চলিল কুমার ইন্দ্রজিত"। 
বজ্জের সামগ্রী সবে আনিল ত্বরিত ॥ 
রক্তপাট ভারেভার স্থরক্ত চন্দন | 
রক্ত কুম্থম মাল্য আর আরক্ত বসন ॥ 

শরপত্র বোঝা বোঝা ঘ্বতের কলম । 
কালো ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষন ॥ 
শরপত্র বিধিয়তে করিল.বিছনি। 
মন্ত্র পড়ি যন্তস্থলে ভর্ঘনল আগুণি ॥ 
খরশান খড়েগ ছাগ কাট শীত্রগতি | 
অগ্নি সন্তর্পণ করি দিতেছে আহুতি ॥: 
অ'তপ তগুল যব রাশি রাশি,আনে। 
ঘুতের আহুতি সহ দিতেছে আগুণে, | 

রক্ততবর্ণ পুষ্প মাল্য ডুবাইয়। ঘ্বতে । 
দশ হজ রূ' বিপ্র বেদ পড়ে চারিভিতে ॥ 
অগ্নির বিষম'শন্দ মেঘের গর্জন । $ 
সঁ অগ্নির তেজ গিয়! ঠেকিল গগণ ॥ 
দক্ষিএ-দিকেতে গেল আগুণের শিখা | 
মুক্তিম।ন হ'য়ে" অগ্নি, দিলা আসি দেখ! ॥ 
সাক্ষত হইয়া" অগ্নি রহে বিদ্যমান: । 
রুষ্ট হয়ে অগ্নি নাহি লন তার দান ॥ .. 
অগ্নি বলে' নিত্য পুঁজ। কর কি কারণে। 
কত বর. আমি তোরে দিব রাত্রি দিনে ॥ ! শেভি 

সপ 

৩৩, 

'রাম সৈন্য মারিয়া পাঠাই যমথর ॥. 
অগ্রিবলে হেন বর চাহ অকারণ । 
কেমনে মারিবি রামে তিনি নারায়ণ ॥. 
স্বয়ং বিষুগ জন্মিলেন রাম অবতার | 

রাঁবণেরে সবংশেতে করিতে আংহাঁর ॥ . 
মনুষ্য নহেন রামৎস্যয়ং নারায়ণ । 
অনুক্ষণ চাহি আমি তাহার চরণ ॥ 
রামেরে মরিতে বর কেবা পাঁরে দিতে. 
'আঁর যজ্ঞে আমারে না পাইবে দেখিতে 
যখন মারিস্ তারে বাচেন তখন । 
এত দেখি তথাপি প্রতীত নহে মন ॥ 
শুনিয়া অগ্নির কথা বেট! পায় ত্রাস। 
রথে চড়ি ইন্দ্রজিত উঠিল আকাশ ॥ 
অগ্নিদেব চলিলেন আপ্ননার দেশ । 
ইন্দ্রজিত রণে গিয়া করিঞী প্রাবেশ ॥ 
রথ সধ্চরিয়। ষায় উপর গগণ 
পশ্চিম দ্বারেতে যথ! শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥', 
একেবারে যুড়িল সাতাইস লক্ষ শর | 
বিদ্ধিয়া জর্জর কৈল যতেক বানর ॥ 
ঝঞ্চনার শব্দব বাণ শব্দ শুনি । 

ইন্দ্রজিত বলি সবে করে কানাঁকানি ॥ 
বানর কটক বলে শুন রঘুনাথ । 
এড়াঁন ন। যাঁবে আজি ইব্রজিত হাতি ॥ 
রাক্ষমের বাণেতে কাতর কগিগণ। 
হেনকালে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ ॥ * - 
ব্রহ্ম অস্ত্র ছাড় কর রাক্ষল সংহারা 

পৃথবীতে যেন মাহি থাকে এ সঞ্চার ॥ 
ঞীরাম বলেন ভাই নির্ববোধ লক্ষ্মণ । 
কোন অপরাধে বধি সবার জীবন ॥ 

কোন দোষ করিল লঙ্কীর ঘত নারী, 
অপরাধে একের অন্যেরে কেন শারি রা, 

শুন ভাই আমার অন্ত্রের এই পণ। 
মারিবে রাক্ষদগণে বিনা বিভীষণ্ ॥ 

মেত্বের উপরে যেন বিছু/ৎ ঝলঁকে 1 

ছে মুকুট ইন্্রলিতের মানে & 



৩৪৩ রামায়ণ 
ম্পল স্পা সপ আলা স্পা 

লম্মমণ বলেন মেঘে ঘুঝে ইন্দ্রজিত। অশ্বরাড়ি মারে মায়ামীতার শরীরে । 
মেঘ সনে বেটারে বিদ্ধহ অল।ক্ষত ॥ অঙ্গে ফুটি সীতার যে রক্ত পড়ে ধারে ॥ 
শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ দেখে দেবগণ । মরি মরি বলি সীতা কান্দে উতরোলে। 
কি জানি সংহ্বারি পাঁছে দেবের জীবন ॥ ' | হাতে খাণ্ড। ইন্জজিত সীতার ধরে চুলে ॥ 
উভয়ের যুক্তি বেটা শুনিল আকাশে। , দেখে হনৃমান বীর ধায় উভরড়ে। 
লঙ্কামধ্যে যজ্ঞন্থ।নে প্রবেশিল্গ ত্রাসে ॥ ছুই চক্ষে মারুতির বারিধার! পড়ে ॥ 

বঙিয়। লঙ্কার মধ্যে যুক্তি করি মার। ইঞ্জিত রথে' নীত। হদুমান দেখে। 
বিছ্যৎজিহব নিশাচরে কহে বার রার। বক্ষ হাতে রহে তার বাক্য নাহি মুখে ॥ 
শুন বলি বিদ্যুৎজিহব নান মাঁয়াধারী। : | এক হস্তে ধরিয়ছে বৃক্ষ আর পাথর । 
মন্ত্রেতে গড়িয়! দেহ রামের সুন্দরী ॥ ' ; আর হাতে আখিজল সম্বরে বানর ॥ 
জনকনন্দিনী থে প্রকার রূপ ধরে । ডাক দিয়। কহে হন মেঘনাদ তরে। 
সেই রূপ সীতা নিশ্মাইয়া দ্নেহ মোরে ॥ | পাপেতে ডুবিলি বেটা নরক ভিতরে ॥ 
মায়াসীত। কাটি আজি রামের গেচর। | স্ত্রীবধ ছুক্ষর বড় পরম পাতক। 
পত্বীশৌকে মরিবেক রাম ধনুদ্ধর ॥ অনেক দিবস বেট! ভূষ্জিবি নরক ॥ 
অনায়াসে হইবেক,.রামের মরণ। অঙ্গে মাংস নাহি সীতার অস্থি চর্ম সার । 
রামের মরণে মদ্িবেক সে লক্ষ্মণ | এ নারা কাঁটিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥ 
পলাইবে স্রতীব সে গণিয়া প্রমাদ | ইন্দ্রজিত বলে তুই পশু দুরাচার। 
বিন] যুদ্ধে রাম সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ ॥ কেমনে জনিবি বেটা ধন্মের বিচার ॥ 
অনুজ্ঞ। পাইবা মাত্র প্রফুল্ল হুদ | স্ত্রী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে ঘদি বৈরী 
মায়াসীতা নির্মাইতে করিল নিশ্চয় ॥ শান্দ্রসত হেন স্ত্রীকে কাটিবায়ে পারি ॥ 
সীতার যেমন রূপ যেমন আকার । মাগে সীতা কাটি পাঁছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ, । 
বিদ্যুৎজিহব সেইমত রচিল তাহার ॥ হতী:ব কাটিব আর যত কপিগণ ॥ 
মায়ালীত1 গড়িলেক মায়ার আকার । ইন্দ্রলিতে ঘে'রতে ধাঁইল কপিগণে। 
মন্ত্রপড়ি করে তাঁর জীবন সঞ্চার ॥ আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিতার বাণে 
বিছ্যুতৎ্জিহ্ব সে সীতারে পড়ায় তখন | : : ইক্মজিতে মারি শীত কেড়ে লৈতে চাহে 
শীবাম তোমার স্বামী দেবের লক্ষ্মণ ॥ যম সম নিশাচর সামান্তত নহে ॥ 
দশরথ"শ্রঁশর জনক তোর রাপ। ; আগু হৈতে নাহি পারে পবননন্দন। 
রাবণ, আনিল তোমায় পেয়ে বড় তাপ॥ | মায়া করি মায়ামীতা৷ ঘুড়িল ক্রন্দন ॥ 
ইন্দ্রজিত রথে তোমায় তুণিবে যখন। | হাহা গ্রহ রঘুনাথ দেবর লক্ষ্ণ। 
রাম রাম শব্দে তুমি করিবা রোদন ॥ এ সময়ে একবার দেহ দরশন ॥ ” 

' মায়ামীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর | রাজার নন্দিনী আমি রামের বনিতে । 
শিরোপা বিছ্যুৎজিহ্ব পাইল বিস্তর ॥ বিপাকে হারালে প্রাণ রাক্ষসের হাতে ॥ 
তাড়বাল! পাইল কত মাণিক্য রতন । কোথায় জনক খধি জনক আমার। ৷ 
পঞ্চশব্দ বাদ্য পাইল অনেক বাজন ॥ রিপাকে মরিলাম আসি সমুদ্রের পার ॥. 
মায়্াসীত। তুলিয়া রখের,.এক ভিতে ৷ ] 'কৌশল্যা শ্বাশুড়ী শোঁকে ভাসি অশ্রুজলে 
পম্চিম দ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে॥ | না করিলাম তীর"স্বো আসিবার কালে ॥ 

জর & ০০০ পপ পর 



প্রি, সস পর আকা সটান শিপ প সা সুপ রন জা 

সেই অপরাধে বুঝি হলো এ ছুর্গতি ৷. 
রাক্ষসেতে রধে প্রাণ রাখ রব্ুপতি ॥ 
রক্ষ। কর হনুমান পবননন্দন 
এত বলি মায়ামীঅ1 কন্রেন ভ্রন্দন ॥ 
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিত খড়গ'লয়ে হাতে । 
তুলিয়া! মারল উর অঙ্গেতে ॥ 

্রাঙ্মণের গলেতে যেমন থাকে পৈতা। 
সেই মত করিয়া কাঁটিল রর ॥ 
দুই শ্বাহয়ে সীতা পড়ে ভূমিতললে । 
পলায় বানরগণ আউদর "চুলে ॥ 
হুণূমান বলে কপি রণে হও স্থির | 
ভূমিতে লোটায় যেন ইন্দ্রজিতের শির ॥ 
সীতারে কাটিয়! হর্ষে ইন্দ্রজিত নাঁচে। 

লঙ্কাকাড | ৩৪১ 

আগে গিয়া কহি রঘুনাথের গোচর | 
সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর ॥ 
সৈম্াসহ দুই জনা গেল রাম স্থান । 
ধান্দিতে কান্দিতে কহে বীর হণুমান। 
হনুমান বলে প্রস্ু কর অবধান । 

ইন্্রজিত কাটে সীতা৷ সবা বিদ্যমান । 

গদি তাহ] নঘুনাথ হইল মুচ্ছিতি। 
জলের কলম কপি যোগায় ত্রিত ॥ 
নির্মল উৎপল জল গন্ধে স্থবামিত। 

,শ্রীরামের মস্তকে ঢালিল যখোচিত ॥ 
স্গন্দ হান বিষণ্ন রাম অচেতন । 

(বলপ করেন আর কহেন লঙ্গমণ ॥ 

 ভ্রিলোকের নাথ তুমি ধর্ম নিকেতন। 
ইন্দ্রজিত মারিলে সকল ছুঃখ ঘুচে ॥ | ধর্ম লাগি রাজ্যত্যাগী বাকল বসন ॥ 
হমূমান বাক্যে ফিরে সকল বানর « ৷ ফলমূলাহারী শিরে জটাজুটধারী। 

অসংখ্য বানরে মারে কোটি কেটি গাছ | | বাজভেোগে খাকিতেন দিব্য সিংহাসনে | 

রর রী র 
লাফে লাক্ষে প্রবেশিল রণের ভিতর ॥ স্ত্রী লাগিয়। ছুংইখ পাও ঘেমন সংসারী ॥. 

| 

বড় বড় রাক্ষপ পড়িল বাছের বাছ ॥ রঃ ্ট দশানন সাত দেখিত কেমনে ॥, 
বানরের যুদ্ধে ত্রণ পেয়ে ইঞ্জজিত | 
লঙ্কার ভিতরে গিয়! উত্তরে ত্বরিত ॥ 
হনুমান কহিতেছে সকল বানরে। 
সাতাদেবী কাটা গেলু যুঝি কার তরে ॥ 
জ্রীরামের স্ানে মোর! কহি গিয়। বে । 
রামের ঘেমন আজ্ঞা দেই মত হবে ॥ 
শীরামের স্থানে চলে যত কপগণ। 
জান্বুবানে কহিছেন রাঙ্গীবলোচন ॥ 
যুদ্ধ করে হনুমান মহাঁশব্দ শুনি । 
রণে ভাল মন্দ কিবা কিছুই না জানি ॥ 
তুমি যাহ আপনার সৈম্যগণ লয়ে'। 
'হমুর সৈন্যেতে থাঁক অনুবল হয়ে 

' তব রিগ্যমাঁনে যদি হনূ সৈন্য ভাগে । 
তার ভাল মন্দ দায় তোমারে সে লাগে ॥ 
আত মাত্র জান্বুবান চলে ততক্ষণ । 

পথে হনুমান সঙ্গে হেল দরশন ॥ 
হনুমান বলে কেন যুঝিতে গমন । 
সীতাদেবী কাটা গেল 'কি করিবে রণ ॥ 

আপনার দোষেতে হেলা দেশান্তরী । 
। জন্মমত হাঁরাইল। সীতা হেন নারী ॥ 
, পিতা মাতা! বন্ধু আদি সকলি অলীক । 
| বৃক্ষঘূলে থেন মিলে ণেক পথিক ॥ 

স্ত্রী পুত্র কলি মিথ্য। 
| পথিকে পথিকে যেন পৃথে পরিচয় ॥ 
সং সার অনার ভাই কপটের মেল! । 

কেহ কার নয়। 

৷ সুতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুল ॥ ₹** 
বিবিধ উৎপাত পড়ে বিবিধ প্রমাদ। 
্তনণিলোক তাহে কিছু ন! করে ব্যাদ ॥ 
স্ত্রার শোকে প্রভু কেন হেয়াছ কাতর। 
মহাজন সন্ধরে সে বিপদসাগর ॥ 
তোমার কিসের কার্ধ্যা কেবা বাপ্ঞ্ডাই। 
তোমার সমান নাই জগতে গোসাঞ্রে ॥ 
সকলের প্রাণ তুমি ব তব ছায়!। 
তোম। ছাড়া কেহ নহে সব তব মায়া ॥ 
জীঁয়ে কি না জয়ে সীতা করহ বিচার। 
স্্রী লাগিয়া অচেতন একি ব্যবহার ॥ 



৩৪৭ 
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মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুলপুরো হিত। 
স্বর্গবাসে গেল তিনি শরীর সহিত ॥ 
স্বর্গে গিয়া তাহার যে দার! পুকজ্রশোকে | 
স্ব্গভ্রষ্ট হইয়া আইল মর্ভ্যলোকে ॥ 
তপস্ত! করিয়! ইন্দ্র হৈল দেবরাজ | 
শোকেতে কাতর হৃণ্ড কিছু মহে কা ॥ 
শ্রীরাম কলেন কিবা! বুঝ্মাহ লক্ষ্মণ। 
ভার্ধযাশোকে নহে ভাই কু বিম্মরণ ॥ 

ত্ীপুরুষে শোহে জন্মে এ ছার মংলানে [ 
স্ত্রী হইতে পুত্র হয় বাড়ে পরিবারে ॥ 
ইঞ্ট বন্ধু কুটুম্ব ঘরের যত লোক । 
সব! হৈতে ভাইরে ভার্ধ্যার 'রড় শোক ॥ 
দেশে দেশে পাই ভাই কামিনী অশেষ। 
গুণকতী ত্র মরিলে মরণ বিশেষ ॥ 
স্ত্রী বিন। পুরুষ স্থতথী কোথাও না শুনি। 
স্ত্রীলোক এড়ায়"যেই সে পরম জ্ঞানী ॥ 
রাজ্যহীন পিতৃহীন হারাইন্ু নারী। 
সে,সব পাঁদরি নারী: পাসরিতে নারী ॥ 
সীত! না! দেখিলে আমি ন। পারি রহিতে | 
সাতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে ॥ 
হইলেন কান্দিয় শ্রীরাম অচেতন | 
র।মের ক্রন্দন শুনি এল বিভীষণ ॥ 
সকলেতে শোকাকুল দেখে উড়ে প্রাণ। 
বিভীষণ কহে বার্তা কহ হনুমান ॥ 
কেন রামের কোমশাঙ্গ ধুলায় ধূমর | 
কাতর হইয়া কেন কান্দিছে বানর ॥ 
জ্রীরম"বলেন শুন মৈত্র বিভীষণ। 

সীতারে কেটেছে আজি রাবণনন্নন ॥ 
যত পরিশ্রম সব হলো অকারণ । 
বৃথ| কেন করিলাম সাগর বন্ধন ॥ 
'বিমাত্ব! হইয়া বৈরী পাঠাইল] বনে । 
হারালাম প্রাণের জানকী এত দিনে ॥ 
কাননে চলিয়ে যেত জীনকী আমার । 
ফিরে চেয়ে দ্রেখিতাম তিলে শতবার | 
ননীর পুত্তলী নীতা আতসে মিলায় | 
চলে যেতে কুশাঙ্কুর ফোটে পাছে পায় ॥ 

লিম্প। এসি পপি পিট পিসি তে শিস্টিত পীিশান্ছি শি সপ পি স্িনি স্লিপ 

চম্পকবরণী সীত। রাজার সুহিতে। 
স্ব'মী হয়ে সপিলাম রাক্ষমের হাতে ॥॥ 
মায়াম্বগ ধরিতে কেন গেলাম বনে। 
কারে বিলাইয়। দ্রিলাম সীতা হেন ধনে॥ 
দুষ্ট ইন্দ্রজিত যখন কাটিল:জানকী ৷" 
জানিন] কান্দিল কত সীতা. শশীমুখী ॥ 
সীতার, বিহনে প্রীণ ত্যজিব এখন । 
অফোধ্যাতে ফিরে ধাহ প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ 

বিভীঘণ বলে বামনা কর আলান।1” 
1 মীতারে কাটিতে দেখিয়াছে কোঁজন,|॥ 

রাম বলে দেখিয়াছে পবননন্দন | 
বিভীষণ বলে 'হনু পশুতে গণন ॥ 
বনজন্ত বানর সে বুদ্ধি,নাই ঘটে । 
মহালক্ষপী ম! জানকী কার সাধ্য কাটে: ॥ 
আর এক কথ! কহি শুন রঘুমণি | 
পরম সুন্দরী সীতা ভূৰনমোহিনী ॥ 
মজাইল লম্কাপুরী জানকীর তরে । 
তবু সে তোমার নীতি না দিল. তোমারে ॥; 
সীতারে রেখেছে লয়ে অশোকের বনে । 

ইন্দ্রজিতার সাধ্য কি যে সীতা'দেবী আনে 

অন্য পুরুষেতে সেথ! যাইতে কি পারে ॥ 
সীতাঁদেবী রাবণের লেগেছে নয়নে । 

ইন্দরজিত হেন লীত! পাইবে কেমনে ॥. 

দশহাঁজার কিস্করী সীতারে, আছে ঘেরে! 

 মায়াসীতা কাটি বেটা কৈল ছুই খান ।; 
| সে মার়াতে ভুলেছে বানর হ্নৃমান ॥. 
1 প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায় । 

হনুমান গিয়। দেখে আম্বক সীতায় ॥ 
এতক শুনিয়া তবে হৈল হরষিত। 
অশোকের বনে হনৃমাঁন উপনীত ॥ 
দেখিল বসিয়া আছে রামের মহিষী 1. 
রঘুনাথে সমাচার হনূ দিল আসি ॥ 
কুশলে আছেন লীত। অশোকের বনে,। 
ইন্দ্রজিত। মায়াসীতা। কাটালেক এনে ॥ 
বিভীষণে কোল দিলেন প্বাম রঘুবর । 
রামজয় ধ্বনি করে সকল বানর ॥ 



লঙ্কা কাণ্ড । 
'রাস্চস্ স্পা স্২াখচ রা" রাহানে সা আর সদ্য "সস 

শ্রীরাম ধলেন শুন মৈত্র বিভীষণ। 
কিরূপেতে ইন্দ্রজিতা হইবে.পতন ॥ 
বিভীষণ বলে শুন রাঁজীবলোচন । ' 
সামান্সেতে ইন্দ্রতি না হবে পতন ॥ 
নিকুস্তিলা যজ্ঞ করে ছুষ্ট নিশাচর । 
করিয়াছে মজ্জকুগড লঙ্ক।র,ভিতর ॥ 
য্জে পুর্াহুতি দিয়! ঘদি যায রণে। * 
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে'কার সাধ জিনে ॥ 
ব্রদ্গা*দিঘাছেন শাঁপ শুন নারায়ণ ।' 
ইন্দ্রজিতের ঘজ্জভঙ্গ করিবে যৈ জন॥ 
ইন্দ্রজিতা সংগ্রামে মরিবে তার হাতে । 
লক্ষমণে পাঠায়ে, দেহ আমার, সঙ্গেতে ॥ 
আহুতি ঢালিয়। যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ | 
এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ কর ভঙ্গ ॥ 
রাম বলেম বিভীষণ ধন্মে তব মতি, 
কি কথ! কহিলে নাহি করি অবগতি ॥ 
বুঝাইয়া কহ দেখি মৈত্র বিভীষণ। 
মেঘনাদে ব্রহ্মা বর দিলেন যখন ॥ 
মেঘনাদ আমি আর রাজা দশানন 
তিন জন ছিলাম না ছিল অন্য জন ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন মেধনাদ মাগ বর। 
মেঘনাদ বলে চাহি হইনে অগর ॥ 
বিধি কন মেঘনাদ সে বড় গ্রযাঁদ। 

বাঞ্চ!মত অন্য বর মাগ, মেঘনাদ ॥ 
মেঘনাদ বলে ঘদি হইলে সদয় । 
মনোমত'বর তবে দেহ মহাশয় ॥ 

যজ্ঞ করে যেই দিন যাইব যুঝিতে | 
হইব সংসার জয়ী তোমার বরেতে ॥ 
শক্ররে মারিব বাণ মেঘের আড়ে €থকে। 
আমি যারে মারিব সে আমারে ন' জেখে" 
ব্রহ্ম। বলে যে চাহিলে দিলাম সেই বর। 
যুঝিবে লুকায়ে থেকে মেঘের ভিতর ॥ 
যজ্জ করে যে দিন যাইবে যুঝিবাঁরে | 
সে দিন নরিবে কেহ জিনিতে তোমারে ॥ 
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোম্মুর করিবে যে জন। * 
মরিবে তাহীর হাতে না মায় খণ্ডন ॥ 

রা 
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মেঘনাদে মারিবারে সন্ধি আমি জানি। 
লন্ঘমণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি ॥ 
মাঁয়াসীত কাটিয়ে দুরন্ত নিশাচর ।” 

৷ ষজ্জপুর্ণ দিতে গেল লঙ্কার ভিতর ॥ 
বানর কটক লয়ে যজ্ঞঙ্গ করে। 

ৃ এখনি মারিবু গিয়। রাবণকুমারে ॥ 
লক্ষ্ষণে আমার সঙ্গে পাঠাও ত্বরিত। 

৷ বজ্ঞভঙ্গ কুরিয়া মারিব ইন্দ্রজিত ॥ 
শর উ্মরাম বলেন শুন মৈএ বিভীষণ। 

কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষণ ॥ 
'একে ইন্দ্রজিত ৫নই দুষ্ট নিশাচর । 

। তাহাতে সঙ্কটু পুরী লঙ্কার ভিতর ॥ 
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর। 

মনোদুঃখে কলাহারে শীর্ম কলেবর ॥ 
কষ্ট পেয়ে বল হীন ভাবি তাই মনে । 
কিব্ধূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রন্দিত সনে ॥ 
নিভীবণ বলে গোসাঞ্জি ভাব কি কারণ। 
শত ইন্্জিত বল ধরেন লক্ষণ 
তাহাতে স!পক্ষ আছে যত কপিগণ | " 
মৃভুর্ভেকে ইন্দ্রজিতা হইবে নিধন ॥ 

। লক্ষণের শক্তি আমি জানি ভাল মতে । 
| যখন রাবণ শেল মারিল বুকতে ॥ 

৷ রণস্থলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষমণ। 
1 কুড়ি হাতে শা পারিল নাড়িতে রাবণ ॥ 
ঈন্নণের যত শক্তি আমি তাহা জাঁমি। 
বুদ্ধেতে লক্ষমণ বীরে পাঠাও আপনি ॥ ... 
'মরেছে দকল ঝর ওই বেটা আছে+ 
ইন্দ্রজিত*মারিয়ে রাবণ মারি পিছে ॥ 
এক জনে ছুই জনে মার! হবে ভার | 
ছু্গন*দুজন।'মার এই যুক্তি সারু॥ 
| ইনি জিত মারিলে রাবণ রাজ! জিশি |» 

সাগর তরিলে মেন গোষ্পদের পানী জিও 
অষ্ট বানর সঙ্গে দেহ।বলে বিভীবণ। 
গয় আর গরাকাদি ্ীগন্ধমাদন ॥ 
মহেন্দ্র দেবে দেহ বানর সম্পাতি। 
নল নীল চলিল গ্রধান সেনাপতি ॥ 



৬৫6 রামায়ণ 

গড় মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে । 
বিভীষণ হাতে সমর্পিলেন লক্ষণে ॥ 
বিভীষণ বলে গোঁসাই শুন দিয়া মন। 

 লক্ষমণের ভার মম লাগে অনুকষণ ॥ 
ভ্ীরাস ধলেন ভাই দাগাও মম আগে। 

বিভভীষণের ভাল মন্দ তোমারে যে লাগে ॥ 

রামের চরণ বন্দি বানর্গণ সঙ্গে | 
বিভীষণ সহ তবে চলিলেন রঙ্গে, ॥ 
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল। 
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল ॥ 
র।ক্ষসেতে দ্বার রাখে ধনুতে দিয় চড়া। 
হনু দাঁগাইল লয়ে.পর্ববতের চূড়া ॥ 
ঘরপোঁড়া দে।খয়ে রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে । 

ধাইয়া বানর দক রাক্ষসেরে বেড়ে ॥ 
পলায় রাক্ষমগণ হূইয়। ফাফর | 
লক্মমণের সৈহ্য ঢোকে গড়ের ভিতর ॥ 
বাঁ বরিমণ করে ঠাকুর লক্ষমণ। 
বৃনরেতে গাছ পাথর করে বরিষণ ॥ 
বানর তাড়নেতে রাক্ষদগণ ভাগে । 
হনূমান উত্তরিল ইন্দ্রজিত আগে ॥ 
ইন্দ্রজিত দেখিয়! হনুর কোপ বাড়ে । 
এক ল[ফে পড়ে গিয়৷ যজ্ঞকুগ্চ পাড়ে ॥ 
সম্মুখে দাণ্ায় বীর পরম সন্ধানী। 
বুক বাড়ি মারি মিভায় যজ্ঞের আগুণি ॥ 
হনুম(ন বীর যেন সিংহের প্রতাপ । 

“ষজ্ঞকুণ্ড ভরি তার করল প্রআাব ॥ 
যজ্কুণ্ড উপরেতে হনুমান ঘুতে |: 
ফুল.ফুল যজ্জের ভাসিয়া যায় আোতে ॥ 
যজ্ঞদ্ব্য ছড়া ইয়। ফেলে চারি(ভতে | 
দেখি ক্রোধে সংগ্রামে নাজিল ইন্দ্রজিতে 
মেঘ্ববর্ণ অঙ্গ তাত্রবর্ণ হছুলোচন । 

ইদূর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
জাঠি ও ঝকড়া শেল্প ফেলে মহাঁকোপে। 
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোকে ॥ 
হনুমান বলে বেটা তোরু রণ চুরি |" 
দেখাদেখি আজি তোরে দিব যমপুত্বী ॥ 

না.জীনি.ধরিতে অস্ত্র বানরেকন জাতি 

পপ. 

০ 

একারণে এত দিন তোর অধ্যাহতি ॥ 
মল্লযৃদ্ধ করি 'বেটা তেল ধনুর্ধ্বাণ। 
একটা চাপড়ে ৫তোর বধিব পরাণ ॥ 

| বিভীষণ কহিলেন ঠাকুর লক্ষণে । 
এ দেখ ইজ্জিত বিদ্ধে হনৃমানে | 
মেঘবর্ণ বমে আছে বটবৃক্ষতলে । 
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিত নামে মিকুস্তিলে ॥ 
যজ্তঞসাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বুক্র 
আছুক অন্যের কাঁঘ জিনে পুরন্দর ॥ 
রয়েছে আশ্রয় করে বটবৃক্ষ তলা। 
যজ্ঞহ উহ্ারে মারহু এই; বেল] ॥ 
ইন্দ্রজিত লক্ষ্মণ ছুজনে দরশন 

[ সন্ধান পুরিয়। বাণ মারেন লক্ষমণ' ॥ 
লন্মমণ,বলেন বেটা শুন ইন্দ্রজিত। 
আঁজি তোরে দেখা ইব শমন নিশ্চিত ॥ 
লক্ষাণের বাক্য ইন্দ্রভিত নাহি শুনে। 
লক্ষণে এড়িয়! ভখন বালে বিভীযণে ॥ 
এক বীধ্যে জন্ম খুড়া রাক্ষসের কুলে । 
ধার্মিক বলিয়া তোমায় সর্ববন্ুলাকে বলে ৰ 
পিতার সমান তুমি পিতৃ সহোদর । 
পিতার সমান সেবা! করেছি বিস্তুর ॥ 
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে । 
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥ 
এত সব মারিয়াছ ক্ষান্ত নাই মনে। 

| দিয়াছ সন্ধান বলে আম।র,.মরণে ॥ 
খ[ইলি র।ক্ষপকুল হইয়া নিষ্ঠুর 1] 
তোমারে দেখিলে পাপ বড়রে প্রচুর ॥ 
নি ৭ সগ্ুণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি। 
জ্ঞতি বন্ধু মিলে লোক ক্রয়ে বমতি” 
পর কোলে দেখ খুড়া পরম। সুন্রী। 
আপনার ভাগ্যে নাই ধড়ড় করি॥ 
এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে । 
কোন লাঁজে আদিয়।ছ আমারে'মারিতে | 
বানর কটক খুড় করছ অন্তর। 
ষজ্ঞপূ্ণ দিয়া আঁমি মেগে লই বর ॥ 
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৩৪৩ 
শি পন প্লিস? সা পিসি পিপি পির আপ উস সমিা 

এত বলি ইন্দ্রঞ্জিত করিছে আটনি । 
্মাজি'তোমায়ুকেটেখুড়া ঘুচাইব শনি ॥ 
'বিভীষণএবলে:বেটা! ধলিস বিপরীত” 
ভাল:মতে.জামে লবে'আমান্ন:ঘে. নীতি ॥ 
বাক্ষপকুলেতেশ্রজম্ম নহি কদাচার । 
পরদ্রব্য:ন| লই:ন! করি পরদার ॥ 
চৌদ্দহাজার*দেবকন্তা তোর বাঁপের ঘরে 
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদর করে ॥ 
হরে আনে পরনারী তপে তপন্বিনী। 
শপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে কামিনী". 

কত শত:মুনি,খধি মেরে কৈল পাঁপ। 

অন্ত নাহি যত পাপ'করে তোর বাপ ॥ 

ত্রিভুবন সনে তোর বাঁপের বিবাদ 
কত কাল সবে পাপ-পড়িল গ্রমাদ ॥ 

সর্ববদ। না কলে বৃক্ষ সময়েতে ফলে? 

(তোর বাপের ফ-ঘে ফলিল এতকালে ॥ 

নিকট মরণ তোর ওরে ইন্দ্রজিত। 
সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাহ এক ভিত ॥ 

অগ্নির বরেতে বেটা জিনিস বারে বার । 
অগ্নির নিকটে বর পাবেনাক আর ॥ 
যক্তপুর্ণ দিতে চাঁহ মরণের বেলা। 
এখনি লক্ষ্মণ তোর কীটিবেন গল। | 
এত যদি ছুইজনে হৈল গ্রালাগরালি। 
হাতে ধনু আইল লক্ষ্মণ মহাবলী। 
লক্ষাণ বলেন বেট! দুষ্ট নিশাচর । 
আখ্ীদেখি এখনি পাঠাব যগঘর ॥ 
মারিডে 'এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে | 
সর্বব দুঃখ ঘুচাঁব কাটিয়া আজি তোরে ॥ 
পিতৃ আগে কৈও প্রিয়া সংগ্রামের কখা | 
আজিকার রণে ৰদি থাকে তোর মাথা ॥ 

' এতত্মুদি লক্ষ্মণ তর্জন করে রলে। 
কাঁপল যে মেঘনাদ অগ্নি হেন ভ্বলে ॥ 
অহ্টবীর বানর উঠিয়া তার রথে 1 
দুর্জয় বানর. সব লাগিল গর্জিতে ॥ 
সারথি সহিত রথ উলটিয়! ফেলে । 
লাফ দিয়া ইন্দ্রজিত পড়ে ভূমিতলে ॥ 

হরিষ হইয়া বাণ যোড়েন লক্ষ্মণ ॥ 
1 ছুজনার উপরে দুজনে বিদ্ধে বাণ । 

কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সমান ॥ 
ভয় পায়ে ইন্দ্রজিত ভাঁবে মনে মন। 
আপন কটকে বীর ডাকিল তখন ॥ 

ইন্দ্রজিত বলেণশুন যত নিশাচর | 
রথসভ্ল] করি আমি' আসিব সত্বর ॥ 

অ:জি নর বানরে পাঠাব যমালয় 7 
মণেক থকহ সবে না করিহ ভয় ॥ . 
এত বলি গে।পনেতে করিল গমন । 
অন্যেতে কি'জানিবে না জানে বিভীষণ ॥ 

মারীতে যে রথখান করিল নিম্মীণ । 
বাঁয়ুবেগে অন্টঘোঁড়ী রথের যেগান ॥ 
[য়েতে বিচিত্র লাণ! মাথার টৌপর। 

হস্তে ধনু প্রবেশিল রণের ভিতর ॥ 
লক্ষণ বলেন বেটা.মাঁয়ার নিদান । 
দেখেছিলাম এক মু্তি এবে দেখি ভান ॥ 
মেঘনাদ মায়া দেখি চিন্তিত লঙ্মণ ৷ 
হেনকাঁলে লক্ষমণেরে কন বিভীষণ ॥ 
বিভীষণ বলে তুমি ন হও চিন্তিত । 
এখনি মরিবে বেটা দুষ্ট ইন্দ্রজিত ॥ 
মেঘনাদ যদি লুকায় মেঘের আঁড়েতে। 
সহজ 5ক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে ॥ 
ইন্দ্র বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে । 
ব্রহ্মা আসি মাগিয়! লইল পুরন্দরে ॥ 
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর | 
মাঁয়াতে সাঙ্জায়ে রথ আনিল সত্বর ॥ 

রূণতে প্রবেশ আগে করুক ইন্দ্রজিত: 
মারিব উহারে বন্দী করে চারিভিত ॥ * 
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস। 
হনুমান গিয়া রক্ষা করিবে আকাশ ॥ 
অগ্নির কুমার নীল নানা'মায়াধর | 
সুক্ষমরূপে যাইয়া পাঁভাল রক্ষা কর ॥ 
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে ।. 

'যুড়িয়৷ লঙ্কার পথ'রহে বিভীষণে ॥ 



লস্কাকাত্ ৩৪. 

গগণে পর্বত হাঁতে রহে হনুমান । , দুজনে দেখিয়া বাণ যোড়ে ছুই জনে 
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান ॥ দুজনে পড়িল ঢাক! দুজনার বাঁণে ॥' 

বিভীষণের যুক্তি না বুঝিল ইন্দ্রজিত।* | চারিদিকে .পড়ে-বাণ.নাহি লেখাজোঁথা |: 
মেঘনাঁদে বেড়ি বানর মারে চ্শরিতিত ॥ | 'ছুইজনে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা ॥: 

সম্মুখেতে বাণ বৃষ্টি করেন লক্ষমণ। অমর্ত সমর্থ বাণ বাণ পল্মাপন-। 
লম্মাণের বাণ গিয়! ছাইল গগণ ॥ বফুজাল ইন্দ্রজীল কাল হুত]শনই॥ 
অস্ত্র দেখি ইন্দ্রজিত পলায়, তরাসে।* ; উক্ষাবাণ বরুণ বাণ বিদ্যুৎ খরশান'। 
'বখের সহিত যায় উঠিতে আকাশে ॥ গঙজেন্দর নক্ষত্র যোৌজ জ্যোতিম্্রয় বাণ ॥৫ 
সারুখি দেখিতে পায় বীর হনুমানে । ফুচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন | 
পবনবেগেতে রথ চালাম্ত দক্ষিণে ॥ সিং হাদন্ত বন্জ্রদন্ত বাণ বিরোচন ॥ 
লা দি! হণৃম.ন, পড়ে তার রথে ॥ দণ্ড এধিকাদি বাঁণ বাঁণ কর্ণিকাঁর। 
চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘব।তে ॥ চন্দ্রমুখ-সূর্্যমুখ বাণ' অপ্তসার ॥ 
ভাঙ্গিয়৷ রথের ধ্বজ ফেলে"চারিভিতে | ] নীল হরিতাঁল বাঁণ বিকট শঙ্কর । 
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্দ্রজিতে ॥ অধ্বচন্দ্র খুক্রপীর্থ বাণ মনোহর ॥ 
শৃন্যে যাঘ্ ইন্দ্রজিত দেখে হনুমান্। এত বাণ ছুই-বীরে করে অবতাঁর। 
ছুই পায়ে ধরে তার দিল এক টান ॥ দশদিক লঙ্কাপুরী করে জন্ধকার ॥ 
অন্তরীক্ষে দুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি । দুজনে বরিষে বাঁণ হুভানে প্রবীণ । 

ভুনিতলে পড়ে দৌঁহে করে জড়াজড়ি ॥ | বাঁণের কুহকে নাহি জানি রাত্রি দিন ॥ 
হেঁটে ইন্দ্রজিত পড়ে হন তারোপরে । | লক্ষণ অশ্ক্ত. হৈল.প্রহারের ঘাঁয়। 
বুকে আঁটুর্শদয়৷ তার গলা চেপে ধরে ॥' : ব্রহ্মা বলে পুরন্দর করহ উপাঁয় ॥ 
শী এন কপিগণ ভাঁকে হনুমান । ব্রক্মঅস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান । 
সবে মেলি ইন্দ্রজিতের'বধহ পরাণ ॥ | লক্গ্রণ সে ব্রহ্ম অস্ত্র পুরিল সন্ধান ॥ 
হনুমান বাক্যে কপি যায় তাড়াতাড়ি । | বাণেরে বুঝাঁয়ে কন াকুর লক্ষ্মণ । 
সকল বানর মিলি আসে রড়ারড়ি ॥ ব্রহ্মা ভাবি ব্রহ্ম! তোমায় করিল স্বজন ॥) 
কুপিল যে ইন্দ্রজিত বলে মহাবলী | “যদি রঘুনাথ হন বিষণ অবতার | 
বানরগণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি॥ তবে তুমি ইন্দ্রজিতে করিবে সংহার ॥.* 
বানর উপরে বাণ করে বরিষণ। " ইন্দরজিতা মাথী কাটি পাড় ভূমিউন্ল |: 
কপিগণ পলায়, সহিতে নারে রণ ॥ ৷ নির্ভয়েতে নিদ্রা যাক দেবতা সকলে ॥ 
ইন্দ্রশ্তি' পুলায়ে লঙ্কাতে, যেতে "চাহে । | এত বলি ব্রঙ্গঅন্ত্র পুরিল সন্ধান। 
চ[পিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে ॥ অস্ত্র "দেখি ইন্ত্রগ্তার উড়িল পরাণ ॥ 
বিভীষণ বলে বাছ। আঁজি যাঁবে কোথা । | জাটা জাঠি কত এড়ে অস্ত্র কাটিবা্রে 
এখনি' লক্ষ্মণ তোর কাঁটিবেন মাথা ॥ | লোহার পাঁবড়া মারে অস্ত্র নাহি ফিক্োশা? 
শীঘ্র এস লক্ষণ ডাকেন বিভীষণ। অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ ৫কবা ধরে টান |; 
ত্বরা' করি দুষ্ট বেটার বধহ ভীবন ॥  : ইক্রজিতার মাথা কাটি করে ছুই খান ॥&' 
বিভীষণ বচনে লঞ্ুমণ আগয়ান।  * ? পড়িল যে ইন্দ্রজিত সংগ্রাম ভিতরে & 
ইন্দ্রজিত কাছে গেল পুরিষ্না সন্ধান ॥.. | ধাইয়া বানরগণ রাক্ষসেরে মাকে, ॥. 



৩৪৮ রামারণ। 

পলায় রাক্ষলগণ গণিয়া প্রমাদ। বেদ পড়ে বৃহস্পতি, মকলের অব্যাহতি, 

রামজয় বলে কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥ নাচে,দেব হরধিত অতি। 
পড়িল মস্তক সহ মুকুট কুণ্ডল। ত্রিভুবন পরাজয়, যার অস্ত্র নাহি সয়, 
'ইন্দ্রজিতার মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতল ॥' ' নান। শিক্ষা যাহার ধনুকে | 

ইন্দ্রজিতার কাটামুণ্ড উপরেতে চড়ি। 1 রূথখান স্থশৌভন, বিপক্ষে যেন শমন, 

কোন কপি. লাথি মারে কেহ, মারে বাঁড়ি। ভয়ে কেহ না যায় সম্মুখে ॥ 

 কীল লাখি মারিয় মস্তক করে গু'ড়া। কর রথ আরোহণ, আইলেন দ্েবগণ 
জীয়ন্তে না পারে কপি মড়ার উপর খাঁড়া লক্ষমণেরে কহে যোড়হাতি। 
রুত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ | বিনাশিয়। লঙ্কেশ্বর, ঘুচাহ দেবের ডর, 

ইন্্রজিত। বধ গীত গান রামায়ণ ॥ উদ্ধার করহ রঘুনাথ ॥ 
| রাবণ যাঁউক ক্ষয়, রামের হউক জয়, 

দুরে যাক দেবের তরান। 

দীন জনে কর দয়া, দেহ রাম পদছাঁয়া, 

৷ ম 
র 

নাঁচাঁড়ী গাইল কৃত্তিবাস ॥ 

ইন্দ্রজিতের মরণে দেব 
গণাির আনন্দ । 

যে ধরিলে ধনুর্বাঁণ, ইন্দ্র সদ! কম্পমান, 
বীরদাপে বন্থুমতী ফাটে । 

ত্রিভূবনে যত বীর, যার বাঁণে নহে স্থির, 
ঘক্ষ রক্ষ না যায় নিকটে ॥ 

হেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ভ্রিভুবনে, 
মুনিগণ করে বেদধ্বনি । 

পুলকিত চরাঁচর,  গন্ধবর্ কিন্নর নর, 
জয় জয় শব্দ মান্ত্র শুনি ॥ . 

রণে মৈল ইন্দ্রজিত,দকলেতে আনন্দিত, 
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষাণ। 

ইন্দ্রজিতের মৃত্য শুনিয়! শ্রীরাম- 
চন্দ্রের আনশ। 

বাণে বাঁণে হইলেন লক্ষণ গীড়িত। 
হনুমান বিভীষণ উভয় সহিত ॥ 
ছুই হাত তুলি দিয় উভয়ের ক্কন্ধে। 
বহির্ণত হইলেন লঙ্কার বৃহন্দে 
পাঁঠাইয়। লক্ষাণেরে শ্রীরাম চিন্তিত। 
মায়াবুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রঞ্গিত ॥ 

স্বরান্থুর খষি যত্তি, লক্ষমণেরে করে স্তৃতি, | মাঁয়াবীর ইন্দ্র মায়ার নিদান। 
সবে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ ৬ বা সে লক্ষমণের করে.অকল্যাণ ॥ 

ইক্জজিতার মরণের  হরফিত দেবগণে, : এত ভাবি পথ পানে চাঁহেন সঘনে । 
বাল বৃদ্ধ সবে আনন্দিত । হেনকালে উপনীত লক্ষণ সে স্থানে ॥ 

কহেন"লম্বমণ প্রতি)করিলে যে অব্যাহতি, ! বহিছে €শাণ্তিধার লঙ্ষমণের গার । 

ত্রিভূবনে ঘুচাইলে ভীন্ত ॥ , : দৌঁথয়া্শ্রীরাম মনে বিদ্যমান তায় ॥ -. 
অপার স্থথ,  খণ্ডিল মনের ছুঃখ, | বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন | 

০." নিশ্চিত সকলে কুতুহল'। আঁইলেন ইন্দ্রজিতে বধিয়! লক্ষ্মণ ॥ 
যত ্্ বিদ্যাধরী,পাগ্য অর্ধ্য হাঁতে করি, | জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষ্মণ সরক্ত বপুঃ 

সরপুরে করে সুমঙ্গল ॥. উপনীত রামের গোঁচর | 
যতেক অমরাবর্তী, ভ্বালিয়! ঘবততের বাতি, | বামকরে শরাসন, ভয়ঙ্কর দে গঠন, 

সুখে, জীড়া করে স্রপতি। দক্ষিণ করেতে এক শর ॥. 



লঙ্কাকাণ্ড। 
সা রিতেশ 

রিপুজয় করি রঙ্গে,সংগ্রামের বেশ সঙ্গে, 
আইল সকল মহাবীরু। 

আনন্দে প্রফুল্ল কায, রক্তধার! বহে গায়, 

রণশ্রমে হুইয়া অস্থির |. 

শুনিয়! সংগ্রাম জয়, শ্রীরাম অ.নন্দময়, 

ভাবেন মরিল ইন্দ্রজিতা। 

সাগর তরিন্থ হেলে,কি আর, গোখুরজলে, 
রাবুণ বধিয়। প্লাব সীতা ॥ 

যত €ঘন্]ুপতি সঙ্গে, স্থতীব নাচেন,রঙগে, 
সঙ্গেতে সকল অধিকারী | 

নল নীল বালিস্ৃত, লে আনন্দযুত, 
কপিগণ,.নাচে সারি সারি ॥ 

বৈরিকুল করি নাঁশ, আইলাম তব পাশ, 
কহে বিভীষণ গুণগ্রাম। 

লশ্ষনণ নোৌডীঁয় মাথা, কহেন সকল কথা, 
শুনিয়। কৌত্কী অতি রাম ॥ 

৩৪৪ 

মেঘনাদে মারিয়া রাখিল দেবগণ। 
সীত1 উদ্ধারের মুল হইল লক্ষণ ॥ 
লক্ষণের অঙ্ত্রে অস্ত্র রহিছে ফুটিয়!। 
ষহৌবধ দেহ সব বাণ উপাড়িয়া। 
এতেক বলেন যদ কমললোঁচন | * 
ওযধ বাহির,করে স্থষেণ তখন ॥ 
একে একে বাহির করিল যত শর। 
ওষব লেপিয়া দিল অর্দের উপর ॥ 
আঙ্গেতে প্রবেশ কৈল ওধধের ঘাঁণ। 
সুন্দর শরীর হৈল পুর্ব্বের সমান ॥ 
'মিশায়ে বাঁণের চিহ্ন হইল স্থান্দর | 

পূর্রবমত লক্ষমণের হৈল কলেবর ॥ 
আনন্দ অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ। 
স্থখেণের অঙ্গেতে বুলায় পদ্মহাত ॥ 

রাম বলে সুষেণ হে কি কক তোঁমারে । 
তোমার সমান ঠবগ্ভ নাঠছিক সংসারে ॥ 

শুনি লক্ষমণের বে।ল,শ্রীরাম দিলেন কোল, ব রে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার। 
ললাট চুন্ধিয়। মুখ চাঁই,। 

লইয়! মস্তকত্বরাণ” চুন্বিল ধনুক বাণ, 
তো! বই নাহি আর ভাই ॥ 

লক্ষণ করেন স্ততি, তুমি ত্রিদশের পতি, 

ক্ষি ততলে বিষুঃ'অবতার। 
যারেআঁশীর্ববাদ,জিনে কোটি মেঘনাদ, 

তাঁরে জিনে হেন সাধ্য কার ॥ 

পশুপতি বৃহস্পতি, শচীপতি করে স্তৃতি, 
তাহ!র,না'হুক যমত্রাস | 

লক্ষমণ করল স্ততি, আনন্দিত রঘুপতি, 

নাঁচাঁড়ী রচল কৃত্তিব।স ॥ 

পেজ 

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধে শ্রীপক্রণের অঙ্গক্ষত হওয়াতে 
* স্থযেণ কর্তৃক ওষধ প্রদান। 

শ্রীরাম বলেন হে, তুষেণ বৈদ্যবর | 
ফুটিয়াছে'লক্ষণের সর্ববাঙ্গেতে শর ॥ 
বাণফল] রহিয়াছে শরীর ভিতর । 
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবর ॥ 

ভুবনে এই বীত্তি রহিল তোমার |», 

১ তুষেণবেজগ রামের চরণ। 

কভ্তবাস পণ্ডিত রচিল রাষ।য়ণ ॥ 

ইন্রজিতের মৃত্যু এবণে রাবণ ও 
মন্দৌদরীব বিদপ। » 

* মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাতি সময় । 

ভয়ে রাবণের আঁগে কেহ নাহি কয় ॥... 

শগণে হইল বেল! দ্বিতীয় প্রহর1-- 
বসিয়! মন্ত্রণা' করে যত নিশাচর ॥ 

স্থানে স্থানে বসে যুক্তি করিছে রাক্ষন | 
কহিতে রাবণ আগে না করে সাহস ॥ 

পাত্র মিত্র মকলেতে মন্ত্রণা করিয়ে | 
ভগ্রদূত এক জন দিল পাঠাইয়ে ॥ ৮" 
রাবণ সম্মুখে কহে খড় করি হাত। 
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ । 

লঙ্কাঁপুরী বীর শূন্য হল এত দিনৈ | 
গেঘনাদ পড়ে আদি লক্ষমণের.বাঁণে ॥ 



৩৫৪ রামায়ণ। 

দূত মুখে শুনি মেঘনাদের মরণ | এলো! থেলো কবরী বন্ধন কেশপাশ ।, 
সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥ | চক্ষে বহে বারিধারা ঘন বহে শ্বাস॥ 
উচৈঃস্বরে ডেকে বলে কোথা ইন্দ্রঠিত। | চৈতন্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিত 
আছাড় খাইয়! পড়ে হ্ইঃা যুচ্ছিত' ॥ : দেখা দিয় প্রাণ রাখ মায়ের ত্রিত॥ 
ধরিয়। ভূশিল যত পাত্র মিত্র আসি । আমি নানা উপহায়ে,পুজিয়া, যে মহেশ্বরে 
দণ-মুণ্ড ঢালে জল কলদীকলসী॥ তোমা, পুক্র পাইলাম কোলে । 

. অনেক কষ্টেতে রাঁজ। পাঁইল চেতন। কিছু দিন ছিল তুখ* এখন ঘটিল দুঃখ», 
চেতন পাইয়। রাজ| করয়ে ক্রন্দন ॥ | হেন পুত্র গড়ে রণস্থলে ॥ 
রাক্ষণকুলের চূড়া পু ইন্দ্রজিতে | কি ফোর বসতিবাস,জীবনে কিছার 'আশ৮ 

প্রাণ হারাইলে নর বানরের হাতে ॥; 1 কি করিবে ছত্র নবদণ্ড। 
আমার সর্ববন্ব তুগি লঙ্কা অধিকারী । | কি আর পুষ্পক্ক রখ,বীর ভাগ আছে যত,, 
পিত৷ দশীনন তোর মাত! মন্দোদরী ॥ তোমা.বিনা সব লণ্ডভণ্ড ॥ 
পর্বব5 কন্দর কাপে দেখে তে রবাণ। | ভুমিতলে লে টাইয়া,পুক্রশোকেধিনা ইয়া» 
একবাঁণে ইন্দ্র বেট! না সহিত টান ॥ : ক্রন্দন কঠিছে মন্দোদরী। 
ত্রিভূুবশে যোদ্ধ। নাই তোম'র সমাঁন। | হায় পুক্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ» 
মনুষ্যের বাঁণে গুভ্র হারাইলে প্রাণ । আজি সে মঞ্জিল লঙ্কাপুরী ॥ 
কুন্তকর্ণ ভাই শোক রহিয়াছে বুকে । শচী সহ শচীপ্তি, স্থখেতে ককন স্থিতি, 
লঙ্কর রাখণ মরি তোমা পুক্র শোকে ॥ স্বচ্ছনেন ভূঙ্থীক দিনপতি । 
ভাই নহে চণ্ডাল পাশিষ্ট ব্ভীষণ । রক্ষা বিধু) মহেশ্বর, . হরধিত স্বরবর», 

লক্কার দেখিয়। এ ছুর্গতি ॥ যজ্ভভঙ্গ করে তোমার বধিল জীবন ॥ ূ 
এ | 

যদি গ্রণ বাঁচে রাম তপস্বীর রণে।) 
অ:গে আমি কাঁটিব চগু/ল বিভীষণে ॥ | তব ডরে"কেহ নহে স্থির । 
হাহ. পুত্র ইন্দ্রজিত গেলি কোথ|কারে | ! কি কহিব বিভীষণে,*ক্রে আনে যজ্জস্থানে,, 
সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে ॥ তেই সে বধিল রদুবীর ॥ 
পুজ্রশোকে কান্দি রাজ! গড়াগড়ি যাঁয় |! নানা গুণে রূপে ধন্যা,সক্ষ বিদ্যা'ধর কন্যা, 
দৃশুমুণ্ড কলেবর ধুলাতে লোটায়॥ | ' বিবাহ দিলাম তোমা সহ। 
কণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক চেতন | তার! না পাইল সুখ ,ভুষ্জিবে কতেক ছুঃখ 
কি ছৈল কি হৈল বলি বান্দিছে রাবণ ॥ কত শবে পতির বিরহ ॥ 
কুড়ি চক্ষে বারিধার। লঙ্কা অধিকারী | অযোবিসম্ভব! কন্যা, রামের শুম্দরী ধন্যা, 
ইন্দ্রজিত খৈল বার্তা পায় মন্দোদণী'। " « হুরিয়া আদিল তোর বাপে ।, 
আছাড় খাঁইয়। পড়ে মন্দৌদরী রাণী। । সতী পতিত্রতা রাণী,ব্যর্থ নহে তার বাণী, 
উঃম্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী ॥ এ লঙ্কা মজিল তার শাঁপে ॥ 
্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পডে। যজ্ঞ যবে পুভ্র করে, দেবগণ কাপে ডরে, 
খিরে জল ঢালে কেহ দেখে নেড়ে চে.ড় কোন লে।ক নাযায় সেখানে । 
নাসিকাতে হস্ত দিয়া “দরখিছে' সব।ই+ : হেন পুক্র মরে যাঁর, সকল অসার তার» 

৩ ৃ | কেহ বলে বেঁচে আছে কেহ বল নাই হায় পুত্র“কি মোর জীবনে ॥ 



| 

শ্ীরাষের রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি, 
করিতে রাক্ষলকুল নাশ। . . 

নর নয় সীতাপতি; হেন লয় 'মোঁর মতি) 

নাচাড়ী রচিল-কৃত্ভিবাস ॥ 

০ 

রাবণের যুদ্ধ গমুন ও লক্ষণের 
শত্তিশেচ। 

পুভ্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন । 
মন্দেঠদরীর ক্রন্দনেতে রূষিলা রাবণ ॥ 
সীত। লাগি মজিল কনক লক্কীপুরী । 
আজি সীতা কাটিয়! ঘুচাঁব সত্ব বৈরী ॥ 
মায়াসীতা কেটেছিল পুক্র ইববজীত। 
সাক্ষাতে কাটিয়! সীতা ঘুচাইব ভীত ॥ 
হাতে করি লয় রাবণ খড়ণ এক ধারা । 
কুড়ি চক্ষু হৈল যেন আকাশের তারা ॥ 
ছুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ। 
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ ॥ 

সীতারে কাটীতে যায় পবনের বেগে । 
রাবণের পা মিত্র পিছে গিয়। লাগে ॥ 
খভগ হাতে ধায় রাবণ অশোকের বনে । 
কার সাধ্য প্রবোধিয়। কিরায় রাবণে ॥ * 
প্রবেশ.করিল গিয়া অশোকের বন। 
রাবণে দেখিয়া! সীতা করেন ক্রন্দন ॥ 
মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরা । 
সর্বনাশ হয়েছে মজেছে_লঙ্কাপুরী ॥ 
তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে । 
রমণী বধেরু পাপে পরকাল যাবে ॥, 
এত ভাবি মন্দোদরী সম্বরে ক্রন্দন! * 
ধুলাঁয় ধূমর অঙ্গ লোহিত লোঁচন ॥ 
পাগলিনী প্রায় রাণী ছুটে উদ্ধমুখেন 
উপনীত দশানন সীতার সম্মুখে ॥ 
একেত্র রাঁবণ তাহে ক্রোধে কম্গম।ন | 
রক্তবর্ণ ঘুরিতেছে বিংশতি নয়ন ॥ 
আতঙ্কে অস্থিরা সীতা; দেখিয়া! রাধণে ॥ 
কাটবে রাবণ আজি .ভাবিলেন মনে ॥ 

সপ 
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পুজ্রশেোকে আমিতেছে করিবে ছেদন । 
কোথ! প্রভু রঘুনাথ দেবর লক্ষ্মণ ॥ 

অভাগীরে দেখা দেও শোকের বনে। 
রামের মহিষী আমি কাটিল রাবণে॥ 
উচ্চৈংস্বরে সীতাদেবী করেন রোদন । 
সীতাঁরে কাটতে খড়গ তুলিল*রাবণ ॥ 
পিছে থাকি সাপটিয়৷ ধরে মন্দ্োদরী। 
হিছি মহারজ বধ করে] না হে নারী ॥ 
রাঁবণ বলে মায়ামীত]। কাটে ইন্দ্রজিতে । 
মরে পুভ্ত্র ইন্্রজিত সীতার জন্যেতে ॥ 
সাত এনে সর্বনাশ হলো লক্ক,পুরে। 
ঘুচাব সকল শোক কাটিয়৷ সীতারে ॥ 
মন্দৌদরী কহিতেছে করি যোড়হাত। 
পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষমের নাথ এ 
বিশ্বশ্রব৷ পিতা তব সংসারে পূজিত । 
তোমার এ নারীাবধ ন! হয় উচিত ॥ 
একে দেখ মজেছে কনক লঙ্কা পুরী | 
পাপেতে মজনা তাহে বধ করে নারী ॥* 
করে ধরি মন্দোদরা কিরায় রাবণে। 
ভয়ে সাত চাহলেন রাবণের পানে ॥ 

রাবণ দেখিল সীতা ফিরাইল আখি । 
রাবণ ভাবয়ে সাত। দলেক কটাক্ষ ॥ 
তর্মা পাইয়া গেল লঙ্কার |ভঙরে। 

(সিংহাসন ত্যণি বেসে ভূশির উপরে । 
আভিমান ভরে ভাবে লঙ্কা! অধিকারী । 
ঘরে ঘরে কান্দে যত বারভাগের নারী |? 
শোকের উপরে শোন পাইল রাবণ । 
বসিলে সোয়াস্তি নাই রুরয়ে শয়ন ॥* 
ইন্দ্রাজত শোক তবু নহে পাসরণ। 

আপনি সাজিল রাগ করিবাপে বণ ॥ 
স্্ালে।কের ক্রন্দন শুনিয়া! ঘরে ঘুরে", 
অভিমানে পরিপুর্ণ রাও] লঙ্কেশ্বরে ॥ * 
অমূল্য রতনে করে বিচিত্র সাজন | 
সর্বাঙ্গে ভূঘিত করে রাজ আভর্ণ ॥ 

মেঘের ৰরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী। 
সথগমদে পরিণেক শ্রগন্ধি কম্ত রী ॥ 



৬৫২ 

দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল ।. 

চন্দ্র সম কুড়ি কর্ণে কুড়িটা কুগুল ॥ 
নান অস্ত্রে সাজিলেক মনোহর বেশে |, 
চৌদ্দহাজার' নারী আদি ধরে আশে পাশে 
ইন্দ্রজিত শোকে রাজ! হয়েছে কাতর । 
চন্ষর কোণেতে নাহি চাহে লহ্েশ্বর ॥ 
ধন্ুর্বাণ লায়ে রাবণ যায় মহাক্রোবে । 

রাণী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে 'বিরোধে ॥ 

আপনার দোষে রাজ! কৈলে বংশনাশ । 
রামের সীতা৷ রামে দেহ থাকুক গৃহ বাঁস ॥ 
মন্দোদরী পাঁনে রাঁজ। ফিরিয়ে না! চায়। 
স্ৃত্যুকালে রোগী যেন উধধ না খায় ॥ 
নিকট মরণ তার কি করে ওষধে | 
না রহে'রাবণ মন্দোদরী-প্রবোধে ॥ 
স্বামি প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল । 
মন্দোদরী চক্ষে জল করে ছল ছল ॥ 
অন্তরে বৃঝিয় রাণী কান্দিল প্রচুর । 
দর্খা হাজার সতিনীতে নিল অন্তঃপুর ॥ 
রৃহন্দরে বহির্গত হহল রাজন । 
রথ লয়ে সারথি যোগায় ততক্ষণ ॥ 

কনক রচিত রথ স্বর্ণের চাকা । 
রথের উপরে শোভে নেতের পতাকা ॥ 
বিচিত্র নিশ্মীণ রথ অস্ট ঘোড়া বহে। 
রথের উপরে উঠে দশীনন কহে ॥ 
ধনুক ধরিতে লঙ্কায় যে যে বীর জানে। 
ছোট ব্ড় সাজিয়ে আস্থক মে।র সনে ॥ , 
ইন্দ্রজিত পড়ে রণে বার টুড়ামণি। 
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥ 
পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর । 
সাঁজল রাবণ সঙ্গে করিতে সমর ॥ 
পৃশ্চিম দুয়ারে আছে শ্রীরাম লক্ষাণ। 
'যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাব্ণ ॥ 
দাণ্ডায়েছে রাবণ ধঙ্কে দিয় চড়া । 
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া ॥ 
সিংহাসন ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ 
ভঙ্গ দিয়। পলায় যতেক কশিগণ ॥ 

রঙ 
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রংমায়ণ। 
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গ্ধমাদন সেনাপতি হৈল' আন্তুয়ান। 
বিমুখ করিল রাবণ মেরে পঞ্চধাঁণ ॥ 
নীল বানর দশানন দেখিয়া! সম্মুখে । 
তিন বাণ বিদ্ধিঃলক নীলবার বুকে ॥ 
ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদ মহাবীর । 
নয় বাণে বিহ্বে জাহ্থুবানের শরীর ॥ 
গয় গবাক্ষে বিদ্ষিলেক দশ দণ বাণে। 
ছুই শত বাণে বিদ্ষে বীর হনৃমানে ॥. 
আশী গোট! বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল । 
পঞ্চদশ বাণে বীর স্থনেণে বিদ্ষিল ॥ 

বানর কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা । 
পড়িল বানর যত নাহি তাঁর সংখ্যা ॥ 
সারখিরে অংজ্ঞ। দিল রাজ দশানন । 
পশুর সঙ্গেতে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন ॥ 
রথ সহ রাম আর লক্ষমণের কাছে। 

সে উভয়ে মারিয়ে বানর মারি পিছে ॥ 
রাবণ্র আজ্ঞা পায়ে সার'খ মত্বর | 
চালাইয়| দিল রথ রামের গেচর ॥ 
রখখান আসে যেন বিদ্যুৎ চমকে । 
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণঘণ্ট বাঞ্জে চারিদিকে ॥ 
রথখান শান্দে কপি পলায় লাখে লাখে ॥ 
পার্বতায় পাখী মেন উড়ে ঝাকে ঝাকে॥ 

হাতে ধনু রাবণ গেল রামের সম্মাথে | 
বৈকু্টের নাথ রাম দশানন দেখে ॥ 
দক্ষিণে অক্ষর ভূণ বামেতে কোদগু। 
বিষ্ণ অবতার রাম ছুবাহু প্রচণ্ড ॥ 
স্বন্দর নাসিকা রাগের চৌরস কপাল । 
ফল মূল খান তবু বিক্রমে বিশুল ॥ 
স্বন্দর ধনুক বাণ বিচিত্র গঠন | 
রামের শরীরে রাবণ দেখে ত্রিভুবন ॥ 
শ্রীরামের সর্বব অঙ্গ নিরখিয়ে দেখে । 
পরত সমুদ্র মর্প দেখে লাখে লাখে ॥ 
মনে মনে চিন্তা করে রাজ দশানন । 
একান্ত জানিনু রাম দেব নারায়ণ ॥ 
যদিচ রামের হাতে হয়ত মরণ। 

একান্ত বৈকুণ্টে যাব, না যায় খণ্ডন ॥ 



লঙ্কাকাণড। 
এসি শশী ৯ লিলি ০ পাটি তি এ 

বিরস হইয়ে কেন হইব বিমুখ । . 
রাঁমের সম্মুখে গেল পাতিয়! ধনুক ॥ 
দৈবের লিখন কু না যায় খণ্ডন 1 
শ্রীরাম রাবণে দৌহে বাজে মহারণ ॥ 
শত বাণ যোঁড়ে রাবণ ধনুকের গুণে। 
কাটিলা ঝিঃশিতি বাণে রাজিবলোচনে ॥ 

বাছিয়! রাবণ বরিষয়ে চোখ শর | * 
বিদ্ধিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্র ॥ 
বাণক্ঘাতে রঘুনার্থ হৈল অচেতন |. 
রাম পাছু করি আগে রহিল লন্মমণ ॥ 

রাবণ উপরে বীর শীত এড়ে বাণ । 
দিব্য বাঁণ মারিলেন পুরিয়। সন্ধান ॥ 
লক্ষণ যে বাণ মারে বলে মহাবল। 
সারখির'মুণ্ড কাটি পাঁড়ে ভূমিতল ॥ 
লন্মণের"বাণেতে যে রথ হৈল মুড়া । 
গনাঘাতে বিভাষণ মারে 'অস্ট ঘোড়া ॥ 
কোপে দশানন বিভীবঘণু গানে চার | 
তুলিয়া! নিলেক শেল দেখে ভয় পায় ॥ 
বংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীযণ। 
মাংরয়া পাঁচ্ডিব আজি রাখে কোন জন ॥ 
রণ না সন্বরে রাবণ গঞ্জিয়া কোপেতে। 

বিভ,ষাণে মারতে ধে খেল লয় হাতে ॥ | 
শেলপাট এটিলেক দি€1 হুভুষ্কার | 
বর্গ মপ্ত্য পাতালে লাগিল চঘত্কার ॥ 
শেলপাট দেখে চমটিত বিভীষণ । 

ডেকে বলে প্রঃণ রাখ ঠাকুর শক্ষমণ | 
শেলের উদ্দেশেতে লক্ষ্মণ এড়ে বাণ । 
তিন বাণে শেল কাঁটি কৈল চারি খান ॥ 
শেল কাটা' গেল বানর দিল টিটকারী। ৃ 
কুথিল রাঁবণরাক্ত। লঙ্কা! অবিকারী।" 
কুড়ি চক্ষু ঘোরে রাবণ দোখ ভরঙ্কর | 
আর শেল হাতে নিল মের দোশর ॥ 
বজ্জমম শেলপাট দেখে লাগে ভর । 
যারে মারে শেল তার জীবন সংশয় ॥ 
এনেছিল শেল রামে মারিবার মনে । 
কোপ করে সেই শেল হানে বিভীষণে ॥ 

| | 8৫ ] 
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বিভীষণ ফাঁফর হইল শেল দেখি। 

সেই শেল কাটিলেন লক্মমণ ধান্ুকি ॥ 
কোপেতে রাবণ চাহে লন্মণের পানে । 

ময়দাঁনবের শেল পড়ে গেল মনে ॥ 
রাবণ কছ্িছে চক্ষু করিয়। পাকল। 

| দ্বেখিব মানুন বেটা কত ধরে বল। 

| 

। 
ৃ 
| 
ূ 
২ 
| 

বিভাযণে বাচাইলি করে বারপন]। 
ম।রি শেল রাখ দেখি বাঁচায়ে আপন] ॥ 

তোর বাণে বিভীষণ পেলে প্রতিকার । 
মার শেল তোরে দেখি কে রাখে এবার ॥ 

এখনি মরিবি ভণ্ড লক্ষমণ তপম্বী | 
সৃতুযকাঁলে মনে কর জানকী রূপশী ॥ 

। মা বাপেরে মনে কর বন্ধু যত জন। 
৷ মৈলে কার সঙ্গে আর নাং দরশন ॥ 
রাম স্ঙ্রীবের ঠাই মাগহ 'মেলানি। 
দিয়াছে অনেক যুক্তি করে কানাপানি ॥ 
গর্চিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে । 
প্রাণ উড়ে দেবগণে শক্তিশেল দেখে ॥ 
যন্ষ রক্ষ কাপে আর গন্ধর্ব কিম্নর | 

ক।পে অন্টলোকপাল দেব পুরন্দর ॥ 
( শমনের ভঃ গা শেল শক্তি নাস ধরে 

বারে মারে শভবশেশ সেই জন মার ॥ 
| এক জনে মারিলে না মরে অন্ত জন । 

। যারে শেল মারে তার অবশ্য শরণ ॥ 
গ্রর্ণ্যের কিরণ মেন শেলপাট যার । 

। ভাবিধাতি রধুনাথ না পান উপায় ॥ ৮ 

1 চিন্ত| বরে রবুন্াথ ক্ায়ের কুশল | 
শেলেরে ফণ্নে স্ততি চকে পড়ে ভল ॥ 
দেবমুর্তি শেল তু'ম দেব অর্পিষ্ঠান। 
এবার*লম্মমণে তুমি দেহ গ্রাণদান ॥ 
ফিরে যাও তেলপাট রাশণের হাতে 1, 

ভাই দান মাগি আমি তোম।ও সাক্ষাতে 
আপনি শমন মৃতিমান,শেল মুখে । 
লক্ষণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে ॥ 
নিজে মৃত্যু অধিষ্ঠান শেলের উপর । 
ডাকিয়া রামের তরে করেছে উত্তর ॥ 



৩৫৪ ককামার়ণ 

আমারে কার কেন এতেক স্তবন। 

লক্ষণে স্ছাড়িমে নাহি মারি অন্য জন % 

থাকি আমি যার কাছে তার আজ্ঞাকারী । 
যার কাছে থাকি আমি তার হিত করি ॥' 
জ্ীরামে কাতর দেখে শেল নাহি খাকে । 
শূন্যবেগে পড়ে গেল লক্ম্মণের বুকে ॥ 
পড়িল লক্ষ্মণ বীর ঘুবংশচুড়া । 
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া ॥ 
ভুমেতে পতিত বীর না নাঁড়েন পাশ। , 
শেল বিদ্ধি লক্ষমাণের ঘন বহে শ্বাস ॥ 
লক্ষমণে এড়িয়। সব পলায় বানর । 
দেখিয়াত রঘুনাথ হুইল ফাফর ॥ 
লন্ষমণে রাখিবেন না রাথিবে আপন] 1 
তিন ঠই আ্রীরাচমর পড়িল ভাবন1 ॥ 
বাহির করিতে শেল টানয়ে বানরে 1 
আপনি স্গ্রীব টঃনে শেল নাহি নড়ে ॥ 
হুও্রীব টানিছে শেল কপিগণ চাহে । 
এত টান দেয় শেল বেরবার নহে ॥ 
শরভ কুমুদ নল নলী আদি বীর। 
শেল ধরে টানে তবু না হয় বাহির ॥ 
বানরের মধ্যে হনুমানের বাখানি ॥ 
সে হনূ ধরিয়া! শেল করে টানাটানি ॥. 
সাহ্ন করিয়া কেহ.নাছি মারে টান | 
টানে পাছে লঙ্ষমণের বাহিরায় প্রাণ ॥ 
টানিতে বারণগণ না করে সাহন। 
"যার টানে মরিবেন ভারি অপযশ ॥ 
দিলেন ধনুক বাণ সুপ্রীবের হাতে । 
শেল ধরে টানিলেন প্রভু রঘ্বনাথে ॥ 
বশ্বস্তর মুর্তি ধরে শেলে দিল টান । 
উপাড়িয়া শেলপাট কৈল খান খান ॥ 

: লক্ষাণে বেড়িয়! রহে হত কপিগণ। 
'কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ ॥ 
ভঙ্গ দিয়। পলায় বানর ধত বীর । 
প্রবোধ বচনে রাম করিলেন স্থির ॥ 
লক্ষমণে জিনিলি বোলে ন! ভাবিহ মনে। 
মারিয়। পাঁড়িব বেটা আজিকার বণে॥ 

যার লাগি বাঙ্থিলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে । 
যার লাগি এত দুঃখ পেয়েছি অন্তরে ॥ 
যাত্র লাগি তোসবার দিনু ছুঃখভর]। 
মারিয়! পাঁড়িব আজি পরনারী চোরা 
পাইলাঁম যত ভুইখ সীতার হরণে। 
মারিয়! ঘুচাব্.ছুঃখ আজিকার দ্রণে ॥ 
পর্ধত উপরে 'বৈসে দেখ সব স্থুখে। 
মারিব রাঁধণে আজি কার বাপে রাখে ॥ 
রঘুনাথ বাক্যে করে সাহসেতে ভর । 
লঙ্ষমণেরে রক্ষা করে যতেক বানর ॥ 

; ভাই শোকে যুঝেরোম বিক্রমে অপার 1 
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাঁজিল িস্তর | 
বাছিয়া বাছিয়। রাম প্রহারেন বাণ। 
রাক্ষল কটক কেটে কৈল খান খান ॥ 
শ্রীরামের বাণে রাজা করে ধড়চড়। 
সহিতে ন। পারে রাজ! উঠে দিল রড় ॥ 

; সারথিরে আজ্ঞ। দিল রাঁজ। দশীনন। 
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরত গমন ॥ 

লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজা লঙ্ষেশ্বর 
পশ্চাতে বাশর ধায় ৰলে ধর ধর ॥ 
রঘুনাথ বাক্য কভু খগ্ুন ন! যায়। 

সেই দিন মাঁরিতেন, রাবণ রাজায় ॥ 
লক্ষমণ পড়িয়ঃ আছে শক্তিশেল বাণে। 
রণ ছেড়ে আইলেন বাচাতে লক্ষণে ॥ 
রণ জিনি রঘুনাধ পায়ে অবসর । 
লক্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর ॥ 
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগন্ধী । 
মৈল পিতা দশরথ রাক্্য অধিকারী ॥ 
জনক নন্দিনী সীত। প্র।ণের সুন্দরী । 
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি ॥ 
হ!র।লাম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ। 
কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন ॥ 
লক্ষ্মণ সুমিত্র। মাতার প্রাণের নন্দন | 
কি বলিয়৷ নিবারিব তাহার ক্রন্দন ॥ . 
“এনেছি স্থৃমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি । 
আসিয়ে সাগর পারে কাল ছৈল বিধি ॥ 



লক্কাকাশ' 

মোর দুঃখে লঙ্গমণ'যে দুঃখী নিরম্তর |. 
কেন রে নিষ্ঠুর হলে না' দেহ উত্তর ॥ ] 
সবাই হুধাবে বার্তা আমি গেলে দেশে'। 

কহিব তোমার স্বৃত্যু কেমন্ সাহসে ॥ 
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষ1। 
€তোম। বিন! বিদেশে মাগিয়! খাব ভিক্ষা ॥ 
রাজ্যধনে কাধ্য নাই মাহি চাই সীতে। 
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে ॥ 
উদয়াস্ত যত দূর পৃথিবী সৃধ্ধান্প। 
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার ॥ 
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ। 
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস'॥' 
সীতার লাগিয়া! তুমি হারাইলে প্রাণ। 
তুমি যে নন্মবণ মম প্রাঁণের সমান ॥ 
ন্ববর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিয়া ডাঁল। 
তোম] বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি ॥ 
কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ । 
আমার প্রাণের শিধ নিল কোন জন ॥ 
কা্তবাধধ্যার্জুন রাজ! সহ্ত্র. বাহুধর 1. 
তাহা হিতে লক্ষ্মণ. যে গুণের সাগর ॥ 
এমন লন্মমণে মোর মারিল রাক্ষসে । 
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥ 
পিতৃআজ্ঞ। হেল মোরে দিতে ছত্রদণ্ড । 
কেকেয়ী সতাই তাহে'হইল পাষঞ্ত॥ 
পিতৃসত্য: পালিতে' আইন বনধাস। , 
বিধি বাদী হৈল: এই তাহে সর্বনাশ ॥ 
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ | 
ন! কান্দ না কান্দ রাম পাইবে লক্ষণ, ॥ 
ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন মিশ্বাসম * 
শ্রারামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাঁস:॥ 

(চারার 

- হনুমানের গন্ধমাদন পর্বে ওরধ' 

আনয়নেংগ্ন। 

শ্রীরাম হৃষেণ কেন ষেড়হাত করি ॥ 
লক্পমণে বাঁচাও আগে' শোর পরিহরি ॥ 
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আমার লম্মমণ বিনা! আর নাহি গতি ।' 
জীয়াও লক্ষমপে যদি তবে অব্যাহতি ॥ 
স্ৃষেণ বলেন প্রভু না হও কাতর ।' 
বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুদ্ধর'॥' 
হস্তে পদে রঞ্রে আছে প্রপন্স. বদন | 

নাসিকায় শ্বান বহে প্রফুল্ল লোচন ॥ 
হেন জন নাহি মরে সরাকারংজ্ঞানে |. 
আঁনিবারে উঘধ পাঠাও হনুমানে ॥ 
ীক্লাম বলেন শোকে-মম হিয্না শোষে।? 
আপনি'পাঠাও্ তারে উঁষধ উদ্দেশে ॥ 
হৃষেণ বলেন শুন পবননন্দন। 
ওষধ'আনিতে, ফাহ সে গঙ্ষমাদন ॥' 
গিরি গন্ধমাদন সে সর্বলোকে জানি । 
তাহাতে ওধধ, আছে বিশল্যকররী ॥. 
নয় শূঙ্গ ধরে তার অদ্ভুত ,নিশ্মীগ। 
প্রথম শৃঙ্গেতে তার মহাদেবের স্থান ॥ 
আর শুঙ্ষে উদয় করয়ে শশধর |" 
আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধবের্ধের ঘর ॥৮ 
জা সিএএব৭০৯ 
আর শৃঙ্গে সিংহ ব্যাত্্ চরে পালে পাল ॥ 

আর শৃঙ্গে আছে তার খরতর! নদী ॥ 
নদীর ছুকুলে আছে বিস্তর উষধি'॥ 
নীলবর্ণ ফল ফুল পিঙ্গলবর্ণ পীঁতা। 
নক্তবর্ণ ডট! তার; ্বর্ণবর্ণ,লতা! ॥ 
আনহ ওধধ হেন বিশল্যকরণী ৷ 
'রাত্রি মধ্যে আনহ যাবৎ আছে প্রাীদ॥ 

রাত্রিতে ষধ আন ঝীছাব সহজে । 

রজনী প্রভাতে প্রাণ যাঁবে সূর্য্য তেজে ॥ 
বিলম্ক না কর বীর যাও এইক্ষণ। 
তোঁমার-প্রক্ষাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণ 4" 
আছয়ে গন্ধবর্ব সব মায়ার নিদান'। 

ি 

এরি 

[ 

প্রত ও ৪ 

জু 

| সময়েতে হনৃমনি হুইও সাবধান | 
দভ্রিশ কোটি.গ্ধর্ব যে হাহা হুহু আছে 
বাঁক বিসদ্বাদ' তার সঙ্গে করপাছে ॥, 
শ্রীরাম বলেন পথ আঠার বৎসর । | 
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রের ভিন্তর 18 



৩৫৬ 

এত দুর পখ যানে আমিবক রাতি। 
লক্ষমণের ন। দেখি এবার অব্যাহতি ॥ 

“কেন ব| ন্্সেণ বৈদ্ আমারে এনবোধে ), 

আজি লক্ষণ মরিলে কি করিবে গুঘধে ॥ 

হাসিয়া বলেন তবে পবননণ্বন | | 
এ রাত্রে উপধ আনি জীয়াঁব লক্ষণ ॥ 

মনে কিছু ঘ্ঘুনাথ ন। কর নিন্ময়। 
ওউষধ আনিব রাতে শুন মহাশয় ॥ 
ঞ্ীর।ম সুগ্রীব কাছে ম।গিয়া মেলানি। 
ওধধ আনিতে বীর করিল উঠানি ॥ 
উত্ভলেজ করিয়। সারিল ছুই কাণ। 
এক লাঁকে আকাশে উঠিল হনুমান | 
মহাশব্দে চলিল শ্ুন্যেতে করি ভর । 
লাঙ্গুলেয় টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥ 
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর | 
বিশ যোজন দীর্ঘেতে হইল কলেনর ॥ 
লেজ কৈল দীর্ঘাকার ঘোজন পঞ্চাশ । 
উঠবামাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ ॥ 
মহাঁশব্দ করে যায় শুনিতে গভীর | 
দেখিয়। মনেতে প্রীতি পায় রঘুবার ॥ 
দুর্জয় শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে । 
লঙ্কীর ভিতর থাঁকি দশানন দেখে ॥ 
বিস্ময় হৈয়: রানণ 'ভাবিল মনেতে। 
ঘরপোড়। বেট। কোথা যায় এত রেতে ; 

তান বুঝিল কাঁরয়া অনুমান । 
ওউনধ-জানিতে যায় বীর হনৃমান ॥ 

বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাঁদনেতে, ॥ 

কোঁন মতে নাহ'দিব লক্ষমণে বাচাতে ॥ 

এতেক ভাবিয়া তবে রাজা দশাঁনন,। 
কাল্লুনেমী নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ ॥ 

'শ্নীবণ বলে শুন হে মাতুল কালনেমী | 
'লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী ভূমি ॥ 
চিরদিন করি আমি ভরসা তোমার । 
আজি মাম! তুমি কিছু কর উপকার ॥ 
জি বণ লক্ষণ পড়েছে শক্তিশেলে । 
মন়্িীবে তপন্বী বেটা.রাত্রি পোহাহিলে ॥ 

বামায়ণ। 

নিশল্যকরণী আছে গন্ধমাঁদনেতে | 
ঘরপোড়া গেল সেই ওঘধ আনিতে ॥ 

গিয়! গন্ধমাদনেতে ক্রহ উপায়। 

যেমতে বানর,বেটা ওনধ না পায়। 
বৃদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর । 
রাক্রুসের মধ্যে তুমি মায়ার সাগর ॥ 

মায়।র প্রবন্ধে এস হুনৃমানে মেরে । 

লঙ্কার অদ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে ॥ 

কালনেম়া বলে মনে করি বড় ভয় । 
ছুন্ট বড় সে বানর! কি জানি কি হয় 
মায়।রূপে যাই ঘদ্ি চিনে হনুমান । 
একই আছড়ে মোর বধিবে পরাণ ॥ 
ব।নর গ্রধ।ন বেটা বুদ্ধে বড় শঠ। 
কেমনে ঘাইতে বল তাহার নিকট ॥ 
দশনন বলে এত ভয় কেন তারে। 

যুক্তি করে যাও যাতে চিনিতে ন! পারে ॥ 
কালনেমীা বলে বাখু যত বল মিছে । 
কোর ঘুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে 
রাবণ নলে কাঁলনেমী না হও চিন্তিত | 

হেন যুক্তি আছে বেট! মরিবে নিশ্চিত ॥ 
গন্ধঘ।দনের সব সন্ধি আমি জানি । 

গঞ্চকালী নামে এক আছে কুস্তারিণী ॥ 
সরে।বরে পড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে | 
প্রকাণ্ড শরান তার মুখ বিপরীতে ॥ 
সরালে শঙ্ধী। করে দেখে কুস্তীরিণী। 
সেই উরে কেহ নাহি ছেয় তার পানী ॥ 
কেহ নাহি যায় মরোবরের নিকটে। 
লক্ষ লক্ষ প্র।ণী বধ হৈল তার পেটে ॥ 
“হজে বানর জাতি বার হলুমান | 
গন্ধাদনের এত না] জানে সন্ধ।ন ॥ 
উহ।র.আগে ঘাহ ভূমি তপন্বীর বেশে। 
আদর গৌরব করি তুষিবে হরিষে ॥ 
মায়াতে আশ্রম করি রেখ ফুল ফুল 
কলমী ভরিয়া রেখ স্তববাসিত জল ॥ 
নানা মতে হনৃমানে করিবে আদর । 
নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর ॥ 

শন] 



লঙ্কাকাণ্ড। 

অল্প বুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি । 
সরোবরে গেলে ধরে খাবে কুস্তীরিণী ॥, 
কুম্তীরিণী ধরি খাবে পবননন/নে | 

হণু মৈলে ওষধ আনিবে (কোন জনে ॥ 
রাম'তবে মরিবেক লঙ্মণের শোকে । 
পলাবে স্থতীন বেট! পড়িয়া দিপাকে ॥ 
গায়াতে বধিয়া তারে,.এস মম আগে। 
লঙ্কপুরী লব দৌহে অর্ধ অদ্ধ ভাগে ॥ 
কালনেমী বলে একি বলিস বাঁবণ ।' 
ঘরপোড়ার কাছে গেলে হারাব জীবন ॥ 
পুর্বে ঘর গোড়া তোরে মারিল চাপড়। 
রাখে হৈতে পড়িয়ে করিলি ধ্উড় ॥ 
সেই দিন আমি হ'লে যেতেম ঘমবর | 
ভগ্যে রেঁচে এসেছিলি লঙ্কার ভিতর ॥ 

হনুমানের কাছে কার নাহিক নিস্তার | 

দেখিলে তখনি আমায় করিবে সংহার ॥ 
প্রাণ হারাইতে পাঠাশু হনুমান আগে । 
আমি মেলে লঙ্কা কেব! খাবে অদ্ধভ।গে ॥ 

এত ঘদি কালনেমী রাবণে:র বালে। 
শুনিয়| রাবণ রা] অগ্নি হেন জ্বলে ॥ 
কালনেশী বলে রাগ সম্কর রাবণ । 
তুমি মার সেই মারুক অবশ্য মরণ ॥ * 
কাঁলমেমী নিশাচর ঘোর দরখন | 
অষ্ট বাহু চারি মুণ্ড অস্ট যে লোচন ॥ 
চলিল যে কাঁলনেনী রাবণ আদেশে, 
গন্ধমাদনেতে আসে তপন্ধীর বেশে ॥ 

পবন গমনে ধায় বার হদুসান । 
কাীঁলনেমঃ উপনীত তর আঁগুয়ান, ॥ 
চায়াস্থান ত্বজিল মধুর ফুল ফল।, * 
কলপী ভরিয়া র।খে স্থব!সিত জল ॥ 
জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান, | 

হাতে ক'রে জপমাল। করিতেছে ধ্যান ॥ 
হেন্কালে উপনীত পবননন্নন | 
তপন্বী দেখিয়া করে চরণ বন্দন ॥ ৰ 
আন্তে বাড় লাগি়াঁছে দার্ঘ গোঁপ দাড়ি। 
হনুমানে দেখিয়া দিলেন জলপিড়ি ॥ 

৩৫৭ 
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এসেছ অতিথি আজি বড়ই মঙ্গল। 
স্নান করি এস কিছু খাও ফুল ফল ॥ 
হনুমান কহে গৌসাই না জানি কারণ। , 
কোন সুখে খাব আসি নাহি লয় মন | 
দশরথ নামে রাজা জদ্ম সুর্ধ্যবংশে | 
সত্যপালি ছুই পুজ্র দিল বনব'গে ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুক্র রামচন্দ্র অনুজ লঙ্গ্মণ 
প্|লিতে 'বাপের সত্য, এসেছেন বন ॥ 
দৌসর লক্ষ্মণ বার সীতাত স্থন্দরী । 
শূন্য ঘর পেয়ে রাবণ নীতা কৈল চুরি ॥ 
বানর সহায়ে রাম বান্ধিল সাগর । 
কটক সমেত 'গেল লঙ্কার ভিতর ॥ 

51 লাগি রাম রাবণেতে বাজে রণ। 

র।বণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ ॥ 

ঠ/কুর লক্ষাণ পড়ে রাৰণের শেলে। 
গ্রাণদান প।বেন ওধধ লয়ে গেলে ॥ 
ফুল ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি । 
ওনধ চিনাঁয়ে দেহ বিশল্যকরণী ॥ 
তপস্বী বলেন তোর ছাওয়ালিয়। মতি । 
ভোকে শোকে কেমনে কুলাবে এ আরতি 
মম স্থানে অতঞ্চি যদি থাকে উপবামী। 
সধ তপ নষ্ট হয় কিসের তসন্বী ॥ 
যার বাড়ী অতিথি আন করে উপবাম। 

[অতিথির উ উপবাসে হয় সর্ববনাঁশ ॥ 

অতিথি দেখিয়া! মেবা না করে আশ্বান। 
, সর্ববনাঁশ হয় তাঁর নরকে শিবম ॥. রি 
এই দেখ সরোবর পের গ্রপাদেশ। 
উলিয়া করুক স্নান ঘুঢুক বিঘাঁদে ॥ , 
পান যদি কর ওর একাগ্ুলি পানী । 
এক বৎসর ক্ষুধ! তৃষ্ণা কিছুই না জানি 
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভুলে ,.. 
স্নান হেতু হনুমান চলিলেন জলে ॥ * 
ঝাঁপ দিয়া হনু জলে'পড়িল যখনি । 

হনূর সে শব্দ পেয়ে ধায় কুস্তীরিণী ॥ 
কুক্তীরিণী শব্দ পেয়ে পলায় যত মাছ । 
যোঁঞগন শরীর তার গ্গিনি তাল গাছ ॥ 



৩৫৮ 

হস্ত পদ নখ,যেন চোখ চোখ ছুরি । 

শমনের দগড যেন হস্ত সারি মারি ॥ . 
জলমধ্যে কুক্তীরিণী হনূ নাই দেখে ।. 
হ।ত পা পসারি আসি প্লরে হাতে নখে ॥ 
চিকি বলি হনুমান ধর্িিলেক তারে। 
এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে ॥ 
কুম্তীরিণী তুলিলেন পবননন্দন | 
শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন ॥ 
ফেলিলেন কুস্তীরিণী পর্ধত প্রমাণ । 
নখে চিরি হনৃমান করে খান খান ॥ 
দেবকন্যা। কুস্তীরিণী উঠিল আকাশে । 
আকাশে উঠিয়া হনুমাঁনেরে সম্তাষে ॥ 
দেবকন্যা ছিনু আমি নামে গন্ধকালী ৷ 
দেবতার বাড়ী বডড়ী করি নৃত্যকেলা ॥ 
কুবের নিব(সে 'ঘাঁই-নৃত্য গীত রঙ্গে । 
ঠেকিল আমার অঞ্গ দক্ষ মুনি অঙ্গে ॥ 
পথে মুনি তপ করে তার নাম দক্ষ । 
কেপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য ॥ 
না যায় খণ্ডন এই শাপু দিল মুনি । 
থক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুক্তারিণী ॥ 
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে বাড়িবেক পাপ। 
হনুমান হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ॥ 

হইবেন নারায়ণ রাম অবতার । 
তার সেবকের হাতে তোমার নিস্তার ॥ 
চিরজীবী হয়ে খাক সাধ রাম কাষ। 
তৌমার প্রপাদে যাই দেবের সমাজ ॥ 
আর এক কথা বলি শুন হনুশান | 
ভণ্ু তপম্বীর হাতে ,হইও সাবধান ॥ 
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী ৷ 
রূপে আলে! ক'রে যেন পড়িছে বিজুলি ॥ 
ছেথ!*শথ পানে চাহে তপস্থী সঘনে | 
হনুর বিলম্ব দেখি হরধিত মনে ॥ . 
মনে মনে তপদ্ধী করিছে অনুমান |: 

কুস্তীরিণী ধরিয়! খেয়েছে হন্মান ॥ 
অতঃপর যাই আমি রাবণ গোচর । 
অর্ধ লঙ্ক। ভাগ করি লইব সত্তর ॥ 

রামায়ণ 
ক পপি ২১ পোস্ছি শি তি পো পতন তি পপর এ ই এসি সস লি তি লি পপ লব ০ 

দড়ি ধরে লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে । 

গুর্বর্দিক লব আসি নযাঁক পশ্চিমে ॥ 
পশ্চিম সাগর্র. যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায় ॥ 
পশ্চিমে রাবণে দিব ভাগ:ঘযত হয় ॥' 
অশ্ব হৃস্তী সৈন্য রথ ভাগ্ডারের ধন ।; ৃ 

| 
ূ সকল অর্ধেক বুঝে লইক এখন ॥ 
[ রাীগণ আছে বত স্বর্শ বিদ্যাধরী | 
তার অঞ্ধ লব যেই ভাগে: মন্দোদরী;॥ 

 মন্দোদরী রূপে জিনে স্বর্গ বিদ্যাধী 1 
তার সহ ক্রীড়া করে দিব! বিভাবরী ॥ 
ন্নান করি হনূ গেল তপস্থী গোচর। 
হনুমনে দেখিয়া কাশিছে নিশাচর ॥ 
হাতে ফুল ফল ডালি ধীরে ধীরে নাড়ে । 
খাও খাও বলি হনুমান প্রতি এড়ে ॥ 

। এক দৃষ্টেশ্রহনুমান তপস্থীগ্ুনেহালে । 
তপস্বী ভাবিছে হনু না জানি কি বলে ॥! 
হনুমান বলে তুই"ভণ্ু যে তপশ্বী। 
স্বরূপে তপশ্বী হ'লে,অতিথিরে হিংসি ॥' 
রাবণের কাধ্য সাধ তপস্বীর বেশে । 
মম হাতে পড়ে আজি যাবে যমপাশে ॥' 
তোর ফল ফুল বেট! টেনে ফেল দূর ] 
মোর ঠাই আজি বেটার মাঁয়া হবে চুর ॥। 

 তপস্বী ভাবিল মায়! হইল বিদিত। 
. ধরিল রাক্ষস মুত্তি অতি বিপরীত ॥ 

অফ্টবানু চারি মুণ্ড অষ্ট]. লোচন ]' 
1 হনুমান বলে তোরে বধিব এখন ॥ 

ৃ প্রথমে গৌরৰ দ্বিতীয়েতে গালাগালি:।. 
তৃতীয়েতে ঠেলাঠেলি পরে চুলাচূলি ॥: 
দুইজনে মললযুদ্ধ ছুজনে সোমর | 
দুইজনে মহীযুদ্ধ পর্বত উপর ॥ 
দণে নীচে হনুমান ক্ষণেক উপরে 1 - 
টলমল করে গিরি দুজনার ভরে ॥ 
লাফ দিয়! হণুমান কালনেমী ধরে । 
বুকে আটু দিয়ে হনু কালনেমী মারে 
লেজে জড়াইয়! তাঁকে খুরায় আকাশে । 
লঙ্কাঁতে ফেলিয়! দিল রাবণের, পাঁশে ॥ 



শক্কাকাওড 

গন্ধমাদন লঙ্কী পথ আঠারো বৎসর | . 
এত দুরে ফেলে টেনে রাবণ, গোচর | 
'বমেছে রাবণ রাজ! পাত্র মিত্র সনে। ' 
অদ্ধকারে কালনেমী পড়ে 'মধ্যস্থমনে ॥ 
(ক পড়িল বলি সবে চমকিন্তা উঠে । 
নেড়েচেড়ে দেখে বলে কালমেমী বটে ॥ 
কালনেমী দেখে রাবণের উড়ে প্রাণ ।" 
সর্বব মায় কল র্ণ বীর হনুমান ॥ 
লন্মৰণে মরিয়।৷ বাণ ভাবিছে রাবণ" 
জাঁক দিয় আনিল যতেক দে'বগণ ॥ 
আপনি আইলা! ব্রহ্ম! চড়ি রাজহংসে । 
আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ বুষে ॥ 
ইন্দ্র যম কুবেরাঁদি জাঁইল! পবন। 
চন্দ্র সূর্য্য ছুজনে আইলা ততক্ষণ ॥ 
রাবণ বলে শুন বলি যত দেবগণ।, 
ময়দানবের শেলে পড়েছে "লক্ষ্মণ ॥ 

আমার বচন শুন বলি হে ভাঙ্কর। 
উদয় করহ গিয়। গিরির উপর 
তে?ম।র উদয় হলে মরিবে লক্ষমণ। 

লন্মনণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন ॥ 
তুমি উদয় হও চন্দ্র থাক এক ঠাই। 
তোমার উদয়ে লক্ষ্মণ বচিবেক নাই ॥ 
এ কথা শুনিয়। তবে বলে দিবাকর । 
আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগণে। 
এখন উদয় বল হইব কেমনে" 
রাবণ বলে হ'ল রাত্রি কি ক্ষতি তোমার । 
মনে বুঝি অকুশল চিন্তহ আমার ॥ 
রাবণের কথ! শুনি দ্িবাকরের ত্রাস । , 
ভ্ছয়তে চলিল সুধ্য হইতে প্রকাশ*॥ 
'সপ্ত ঘোড়া বোগান সুধ্যের রথ ধহে। 
কনক রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥' 
নানা রত্ব শোভ। করে রথের উপর । 
উদয় হইতে যান দেব দিবাকর । 
দিবাকর পুর্ববদিক গ্প্রকাশ করিল। 
তাহ! দেখি হনুমান তরান পাইল । 

নেউটি উদয়গিরি করিল গমন । 

দিবাকর সমিকটে দিল দরশন | 
রথ আগুলিয়! বীর দাণ্ডায় সত্বর। 
অচল হইল রথ সারথি ফাফরু | 
পূর্বদিক আগুলিল হনুমান বীরে। 
পশ্চিমে চালায় রথ মারথি সত্বরে ॥ 

| ঘোড়ারে প্রবোধ বাঁড়ি মারয়ে সঘনে ॥ 
পশ্চিমে চলিল রথ পবনগমনে ॥ 
কুপিল সে হনুমান অতি ভয়ঙ্কর । 
লাঁফ দিয়ে অশ্বগণে ধরিল সত্বর ॥ 
রথ ধরে হনুমান ঘন দেয় পাক। 
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুমারের চাক ॥ 

ছাড় ছাড় বলে সুধ্য ঘন ডাক ছাড়ে। 
সুরধ্য ঘদি কোপ করে গ্রিভুবন পোড়ে ॥ 
বুঝিয়। রামের কাধ্যসুঙ্্য কৃপাময় । 
সারথিরে জিজ্ঞাসিল কেৰ। এই হয় ॥ 
সার'খ কহিছে তবে বুধ্যের গোঁচর। 
রথ ঘুরাইঘ়া রাখে একটা বানর ॥ 

৷ পর্বৃত গ্রমাণ অঙ্গ বিকৃতি আকার । 
। অচল হইল রথ নাহি চলে আর ॥ 
৷ সুষ্য বলে রাখ রথু গণণমগ্লে । 
| গ্রোড়াইয়। বানরে পাড়িব ভূমিতলে ॥ 
এত শুনি দগাইল প্বননন্দন। 

বিনয় করিয়! বলে মধুর বুচন ॥ 

*কোন মহাশয় তুম কোন মায়াধর | 
স্বরূপ করিয়া কহ আমার গে!চর, ॥ 

সুর্য কহে আমি সূর্য ছেড়ে দেহ পথ! 
উদয় হইতে যাব উদয়,পর্বত ॥ 
ঘত দেবগণ.রাবণের দ্বারে খাটি। 
পুর।ণ পড়েনু ব্রহ্ম। আর মুনি কোটি ॥ 
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আজিকার রগে। 
পড়েছে লক্ষণ বার শক্তিশেল বাণে 7 
রজনী প্রভাত হলে"মরিবে লক্ষমণ। 
উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাবণ ॥ 
রাবণের উপদ্রক সহিতে না পারি । 
উদয় হইতে যাই থাকিতে শর্ধবরী ॥ 

চি 

শপ পাস ৮ পাশা পাপী পপ পপ 

৬ 

সরস 
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৩৬৬ ইমারণ 
চল রি 

আমার উদয় । হৈলে মরিবে লঙ্গণ। সূর্ধেঃরে ধরিয়া হনু ব করে কৌলাকুলি। 
লক্ষ্মণের শোকে রাম ত্যজিবে জীবন ॥ সাপ টিয়। সুর্যের পুরিল কতপি ॥ 
ওউষধ আনিতে গেছে পবনকুমাঁরে |. মহাতেজোময় সূর্য্য রাখিতে কে পারে। 
লক্ষণে মারির বীর না আলিতে ফিরে ॥' | আ।গমি হইনা কন্দী লক্মনণের তরে ॥ 
হুণুমান॥বলে দেব কর্ অবধান | হনু ভানু ভঙ্গি দেখি দেবগণ হামে।, 
পবনের পুভ্ু আমি নাম হনুদান ॥ ' 1 লঙ্কাক1ণ্ডে ইল পঞ্চিত কৃভিলাসে ॥ 
ওমধ আনিতে আমি আইনু থিখরে পুনর্ববার হু যায় সে গ্রঙ্ধমাদন | 
এই নিবেদন করি তোমষার গোছরে ॥ ওধব খুজিয়। বলে পবনননান ॥ 

প্রাণদান লক্ষমণ না পান যত্ণ। ৷ পর্বব্তে গন্ধবর্বগণ জাছয়ে হরিস্ে। 
তাবৎ উদয়গিরি না কর গমন ॥ ৫ নিত্য করে নত 7'গীত ন্রাআর র পুরুষে ॥ 
সুর্ম্য বলে কেবা শুনে তোমার বচন । গন্ধর্ধধের নারীগণ পরমা রূপসী | 

ন! পারি রাবণ আঙ্ত। করিতে লগ্জণ ॥ | কেহ দেয় করতালি কেহ বাজায় বানী॥ 
হনুমান বলে তুমি দেবের প্রধ[ন। ূ গান বাদ্য রদ রসে আছে আনন্দিত। 
সদর হইয়া রাখ 'লক্ষাণের প্রাণ ॥ ূ হেনকাঁলে পবননন্দন উপস্থিত ॥ 
রাবণের অনুযোধে যাবে তুমি বলে। হনুমানে দেখে সব চমকিত মন। 
রথ সহ্ ডুবাইবন্নাগরের জলে ॥ করযোড়ে কহে কথ। পবননন্দন ॥ 
হাসিয়া বলেন সুর্য শুন হনুমান । কে তে।মর। গান রাঁদ্য কর নিশাকালে | 
ঘ্ত দেবগণে করি রাষের কল্যাণ ॥ নিবেদন করি টি টছু ওনহ সকলে ॥ 
সাধে কি উদয়গিরি যাই উদয়েতে। পিতৃপত্য পপিতে শ্রীরাম আসে বন। 
দেবের নিজ্তার নাই রাবণের হাতে ॥ সঙ্গেতে ধারার অনুজ লন্গমণ ॥ 
কি জানি কি করে রাবণ ভাবি এই ভয়। | রাবণ রক্ষদ রাজ। লক্ষ! অধিক রী । 
ভঘ্েতে নিণিতে এলেম হইতে উদয় ॥. 
রাবণের আজ্ঞা যদি ন। কার পালন । 
কোপেতে ব্যিম শান্তি দিবেক রাবণ ॥ 
শ্ীরামের অনুরে|ধে চিরে যদি যাই। 
রী্ণের কোপে বল রক্ষ। কিসে পাই ॥ 

দগুককাননে পার কেল চুরি ॥ 

রধুনাথ করেছেন সাগর বন্ধন | 

হতেছে বিনম যুদ্ধ রাম রাবণ ॥ 
শাভশেলে পড়েছেন ঠাকুর লন্মনণ। 
আসি আসি ওবধ করিভে হন্েরণ ॥ 

পপ ১১ 

হনুমার্ বলে আছে উপ'য় ইহার । চিরে বাব লক্ষ পুরে থাকিতে রজনী । 
নিকটেতে এস বলি কর্ণেতে তোমার ॥ | মধ চিনায়ে দেহ বিশন্যকরণী ॥ 
তব শান ভানু মম নাম হনুমান । কুপিল গঞ্ধবর্ব সব কি বলে বানর | 
শামে নামে মিলিয়াছে ছুজনে সমান কাহার নগর বেটা কাহার [কঙ্কর ॥ 
থর্ডির তোমার দোৰ রাঁবণের কাছে। | হাহা হুছ মহারাজ এই দাত্র জানি। 

্ মাধিব রামের কার্য যুক্তি হেন আছে ॥ | কোথাকার রাম তোরে কখন না! চিনি ॥ 
ছুই দিক রক্ষ। পাবে ল্ুমন্ত্রণা বলি। আসিরা-বনর বেটা কোন কার্যে ফিরে ॥ 
হন ভানু দুইজনে করিব/মিতালি ॥ চুলেতে ধরিয়া সবে বেড়। কীল মারে ॥ 
এত শুনি দিবাকর হরষিত মন । হস্ত ভুলি হন করে দেলগণে সাক্ষী । 
হনুর নিকটে আমি করে সম্ভাষণ ॥ মারিব গন্ধবর্ব সব কার বাপে রাখি ॥ 



কোপে হনুমান" হৈল পর্বত আকার ।" 
চড় চাঁপডেতে বীর করে মামার ॥ 

লাফে লাফে মারে সব আছ।ড়ি আছাড়ি। 
পড়িল গন্ধরর্ব সব যায় গরভাগড়ি | 
হাহা হুহু র।জা আসে চড়ি দিব্যরথে। 
হনুসানে মারিতে বেড়িল গারিভিতে ॥ , 
এক রাঁজ্যে ছুই বাজ! হাহা হুহ নাম | 
হনুমান কাছে এল-করিতে সংগ্রাম ॥ 
লাক দিয়! রথে গিয়া! চড়ে হনুমান | 
ছুজন'র ধনুক ধরিয়া দিল টান ॥ 
ছুজনাঁর ধনুক করিল খান খান । 
কোপে হনুমনি হৈল শমন সমান ॥ 
আটুর উপরে রেখে ছুই ধনু ভাঙ্গে । 
মালসাট দিয় দাণ্ডাইল সব! আগে ॥ 
কুপিল যে হন্মান সংগ্রামের শুর | 
বীল মেরে গন্ধব্বের মাথা করে চুর ॥ 
হনুমান একেলা গন্ধরর্ষ বছু দেখি | 
হন্মান অঙ্গে এবে মারয়ে মটী ॥ 
ওঘধ না পায় হন্ব ভাবে মনে মন। 
শিখরে খিখরৈ ভ্রমে পবন নন্দন ॥ 
ভশবিয়। চিন্তিয় করে সাহসেতে ভর। 
ডালে মুলে লয়ে যাঁৰ পর্নত শিখর ॥* 
চৌনট্রা যৌজন দেই গিরিনর খাঁন 
এক টানে উপাড়িল বার হনুসান ॥ 

ছুই হাতে ধরিয়া পর্বতে দিল, নাড়।॥ 
চৌষট্রী যোজন উঠে পর্বতের গোড়া ॥ 
বহু রুক্ষ ভাঁ্দিল ছিড়িল লতা পাতা! । 
কোথাকার বৃক্ষ শাখা পড়ে গেল কোথা ॥ 

নান! জাতি সর্প পলায় শিরে মণি ভ্বলে ।* 
পর্ববত লইয়া উঠে গগণম গুলে ॥ 
মাথাঁয়- পর্বত তুলে নিল হনৃমান |, 
তুলে দিলে পারে বুঝি আর একখান ॥ 
পর্বত লইয়ে চলে দক্ষিণ মুখেতে । 
ভরতে প্রশংসে রম পড়িল মনেতে ॥ 

মারিলাম কালনেমী' মায়ার পুর্ভলী ৷ 
ুস্তীরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী ॥ 

[ ৪৬ এ 

লঙ্কাকাণড ৩৬১ 

তিন কোটি গন্ধর্ধেরে মারিনু'সকল । 
রাের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল ॥ 
এতেক ভাবির হনুমান হরষিত । 

নন্দীগ্রামে আদি বীর হৈল উপনীত ॥ 
পর্বত লইয়] বীর দক্ষিণেতে যায় । 
পর্বত কন্দর নদী অনেক এড়াঁয় ॥ 
না দেখে চন্দ্রের তেজ দিব! নব প্রকাশে । 
দক্ষিণেতে এড়াইল পর্ববত কৈলাসে ॥ 
বাঁমভিতে এড়াঁইল নগর বিস্তর 1 : 
অনিলঘ্বে উপনীন্ত অযোধ্যানগর ॥ 
রাজপাট ছেড়ে ভরত নন্দীগ্ামে বৈসে। 
হনুমান চলে নন্দীগ্রামের উদ্দেশে ॥ 
নন্দীগ্রামে বৃক্ষ আদি দেখিল বিস্তর | 
ছাঁড়াইয়া৷ প্রবেশিল নগর ভিতর ? 
স্থমন্্র সারথি আর বশিষ্ঠ পুরোহিত ৷ 
বসিয়াছে ভরত যে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥ 
সিংহাসন উপরে পাদুকা বেড়া 'নেতে। 
শ্বেত চাঁমর ব্যজন হতেছে চারিভিতেশ। 
সোণার সিংহাসন ঘেন শশধর জ্যোতি । 
তাহাতে পাছুক রেখে ধরে দণ্ডগাতি ॥ 

রত্্রময় আসনে পাকা শোভা পাঁয়। 
আপনি ভরত শ্বেত চাঁমর ঢুলায় ॥ 
রামের পাছছুকা বন্ধে সিংহাসনে খুয়ে | 
ধুরসনে রয়েছেন ভরত বসিয়ে ॥ 
পর্দত লইয়। ঘাঁয় পবন কুমার । 
১আন্তরীক্ষে থাকি দেখে মত ব্যবহার, 

পর্বত ছ]য়াতে দেশ হৈল অন্ধকার | 
সভা সহ ভরতের লাগেচমতৎ্কাছ ॥ 

ন] দেখি চজ্জের তেজ অন্গকারিময় | 

রামের পাদুকা লঙ্জে নাহি করে ভয় ॥ 
ভরত বলেন" রাত্রে কার আগুসাল্র | ০ 

রামের প্রাক লঙ্ঘে এত অহঙ্কার ॥ 
মহাবুদ্দিমান ভরত বিক্রম স্থস্থির | 
এক দৃন্টে চীহেন ভরত মহাবীর ॥ 
শত্রত্ব কৌপ করি উদ্ধ দৃষ্টে চান । 
কোথায় আকাশ পথে না হয় সন্ধান ॥ 

শী পপ পাপা াসপী পাপী মস 



৩৬২ 
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শিশুকালে শক্রপ্ব করিতেন কেলি) 

খেলার টুল পড়ে নাছে কতগুলি ॥ 
এলোহার নির্মিত রাঁটুল আশী লক্ষ মগ। 
ভরতের হাতে ভূলে দিলেন শক্রুত্ ॥ 

মনে ভাবে ভরত কাঁটুল লয়ে হাতে | , 
বিশেষ না জানি কেবা যায় শুন্যপথে | 

শক্রত্ন বলেন ভাই পাখী হেন দেখি । 
খাইতে যজ্ঞের ধূম এল কোন পাখী ॥. 
ভরত কছেন ভাই এত কেন ভয় । 
পক্ষ যক্ষ রক্ষ ও কিন্নর যদি হয় ॥ 
বাটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি। 
রামের পাছুক! যেব! লঙ্জে "তারে মারি ॥ 
শইরপে বিস্তর করিয়৷ অনুমান । 
পক্ষী বটে বলে ভরত পুরিল সন্ধানে | 
আশীলক্ষ মণ বাটুল ধনুণ্ডণে যুড়ি । 
জয় রাঁম বলি য়া্বাটুল দিল ছাড়ি ॥ 
ভরতের রাটুল সে অব্যর্থ সন্ধান । 
হন্থ্র বাজিল লক্ষ বরে সমান । 
পদের তাঁলুক! ভাঁগে'বাঁজিল বাঁটুল। 
মুচ্ছিত হইয়া হন বুদ্ধি হৈল ভুল ॥ 
নিস্তেজ হইল বীর শক্তি নাহি আর। 
অন্তরীক্ষে ঘুরে বুলে পবন কুম।র 
বাটুলে মুচ্ছিত হন্ চক্ষে নাহি দেখে । 
মুখে রক্ত উঠে ভার ঝলকে ঝলকে ॥ 
হতজ্ঞান হয়ে পড়ে পবন নন্দন | 
নহি ছাড়ে সুধ্য আর সে গন্ধমাদন ॥ 

ভূমে পড়ে করে হনু শ্ীরামে স্মরণ । 
মস্তকে পর্বত আছে ঘুরণিত লোচন ॥ 
রাম নাম শুনি এল ভরত শত্রত্ব | 

হনুর নিকটে এল ভাই দুইজন ॥ 
ভুরত্উ.বলেন কপি থাক কোন" স্থান । 
রাম-যে ম্মরিলে রামের কি জান জন্ধান ॥ 
কোথা হৈতে আইলে হে কহ বিবরণ । 
জান কোথা'রাম সীতা কোথায় লক্ষমণ ॥ 
শ্রীরাম লক্ষণ সীত। গিয়াছেন বনে । 
দেখ। কি হয়েছে তব রাম লীতা সনে॥ 

জ 

স্পা 

স্পা. পপ 

নে 

সপ, 

: সছিকিণ। 

বাক্য নাহি শপে হণ্র ব্যথায় আকুল । 

বজ্সম বাজিয়াছ্ছে বিষম বীটুল॥ 
সভা ছাড়ি ব'শষ্ঠ আইল সেই স্থানে । 

1 হনরে সবল কৈণ মন্ত্র ক্মজ্ঞানে ॥ 
যোৌগেতে সকল কথ! ঘশিষ্ঠ গোচর | 
মুনি জানে খত কর্া লঙ্কার ভিতর ॥ 
লোকাচার়ে গ্রকাশ.না করে মহামুনি | 
ভরতের প্রতি ফন সচাতুরী ঘাঁণী ॥ 
মুনি বলে ভরত এমন বুদ্ধি কেনে। 
কি কার্য সাধন কেলে মারি হছৃমানে ॥ 
প্রম:ধান্মিক দেখি:বানর প্রধান । 
রামের বৃত্তান্ত.জানে পবন সন্তান % 

বশিষ্ঠের মন্ত্রে হনর দূর হৈল ব্যথা । 
ভরত সন্মূখে কহে শ্রীরামের কথ! ॥ 
অবধাঁন*ঠাকুর ভরত শব্রন্ন | 
রাম লন্মমণ সীতার শুন বিবরণ ॥ 

বাসা করে ছিল রাম পঞ্চবটা বনে। 

্ 

সুর্পণখার নাক কাঁণ কাটেন লক্ষাণে ॥ 
রাবণের ভগ্নী সুর্পণখা সে রাক্ষপী। 
যুদ্ধ কৈল চৌদ্দহাজার নিশাচর আসি ॥ 
সবাকে মারেন রাম দণ্ডক কাননে । 

পরে যোগীবেশে স্টীতা হরিল রাঁবণে ॥ 
স্থঞীবের সঙ্গে রাম করিয়। মিত্রতা | 
বালি মারি স্তঞ্জাবেরে দেন দণ্ড ছাতা] ॥ 
বানর লইয়! রাম বান্ধিল সাগর । 
মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
বাঁইস অঙ্কেতে এক মহ! অক্ষৌহিণী | 
ইহার অধিক কপি গণিতে ন! জানি ॥ 
র/ক্ষস বানরে যুদ্ধ হইল অপার । 
তিন মাস রাত্রি দিবা ঘুদ্ধ মহামাঁর। 
কু হারে কভু জিনে তিনমাস যুরে | 
রাক্ষসের সে মায়! কাহার সাধ্য বুঝে ॥ 
রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিত করে রণ। 
নাগপাশে বাদ্ধিলেক শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
উ্রীরাম লক্ষমণে বান্ধি ব্রৈরিগণ হাঁসে। 
গরুড় আসিয়া মুক্ত কৈল নাগপাশে ॥ 



লঙ্কা । ৩৬৩ 

মুক্তি, যদি হলে!.নাগপাশের বন্ধন। . | হম্থমান, বলে ভূমি যাইবে কিমতে। 
অতিকায় ইন্দ্রজিতে মারিল ক্ষণ ॥ শ্রীরামের আজা' নাই তোমা লয়ে যেতে 
কুপিয়। রাবণ রাজ। সান্ধবীইল'্ণে। | ভরত বলেন তবে শুনহ মারুতি ॥ 
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষণে" ॥ পর্বত লইয়। তুমি যাঁহ শীত্রগ্গতি ॥ 
লক্মমণে কারয়া কোলে রামের ক্রন্দন । | হুমাঁন বলে গিরি নাড়িতে না৷ পারি। 
আমারে পাঠায়ে দেন উষধ কারণ ॥ | বলহীন হইয়াঁছি বল না কি করি ॥ 
ওউধব চিনিতে নাহি পারি কৌন মতে | | যোঁজনেক উচ্চে যদি পাঁর তুলে দিতে । 
উপাঁড়িয়া লয়ে যাই পর্ধধত সমেতে ॥ | তবে আমি'পাঁর এ পব্রৰত লয়ে যেতে ॥ 
আমি গেলে লক্ষমণের বাঁচিবেক প্রাণ । | শক্রত্ব কহিতেছেন হনুমান আগে । 
তোম্ুর প্রহারে আমি হাঁরাইন্ু জ্ঞান ॥ | পর্বত তুলিয়া দিতে কোন ভার লাগে ॥ 
নিস্তেজ হইনু আমি বাঁটুলে তোমার । শক্রত্ব আনিয়। দিল ধনু এক খাঁন। 
পর্বত তুলিতে শক্তি নাঁহিক আমার ॥ ; গুণ দিয়া ভরতণ্যুড়িল তাহে বাণ ॥ 
তুমি রাজ্য নিলে হে রাবণ নিল নারী। ; ভরত বলেন বাঁছা পবনকুমার 
লক্ষ্মণ ত্যজিবে প্রাণ পোহালে শর্ববরী ॥ পর্বত সহিত উঠ বাণেতে আমীর, ॥ 
তোমার প্রশংসা রাম করেন অদাই ' আকর্ণ পুরিয়! বাঁণ এড়িলন ভরত । 
সর্ধদা চিন্তেন রাম তৌম! ছুই ভাই ॥ | হন্মান সহ শুন্যে উঠিল পর্বত ॥ 
দিব! নিশি সুমঙ্গল ভাঁব্নে দেৌহার। উদ্দে তুলে দিল বাঁণে শতেক যোজন ৮ 
রাম সঙ্গে বৈরিভাঁব দেখি যে তোমার ॥  ভরতের বিজ্রমে বাখানে হন্মান ॥ ০ 
আমারে মারিয়ে তব এই হৈল লাভ। | ভরত বড়ই বীর ভাবে, হনুমান। 
প্রকাশ হইল রাম সঙ্গে বৈরিভাব ॥ আমা! সহ বাশেতে তুলিল গিরিখান | 
লঙ্কার বৃত্তান্ত ভূমি না জানু ভরত। হইয়ে সাগর পার চলে বায়ুবেগে । 
সকলেতে আমার চাহিঘ্নে আছে পথ ॥ * ; রাখিল পব্বত লয়ে সবাকার আগে ॥ 

চিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার । | পর্ববত দেখিয়া সবে হইল বিস্ময় 
সহজেতে না:হইবে লীত/র উদ্ধার ॥  ] প্রণাম করিয়ে বীর. রঘুনাখে, কয় ॥ 
লন্মমণের শোকে রাম গ্রবোঁশবে বন |. ওষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে 

'নিষ্বণ্টকে রাজ্যভোগ কর ছুই জন । একারণে আনিলাম পর্বত সমেতে | , 

এতেক বলিল যদি পবননন্দন | শ্রীরাম বলেন বাপু পক্দকুমার 1 

ধরাঁতলে পড়ে কান্দে ভরত শকুন ॥ ত্রিভুবনে কৌন কাধ্য অসাধ্য তোঁমাঁর ॥ 
শোকাকুল কান্দে, দৌহে ভূমিতলে পড়ে , রাম বলে হন দিল পর্ববত আনিয়া । 
প্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বলে ডাক ছাড়ে ॥ ৃ আপনি স্ষেণ লহ ু ষধ চিনিয়া ॥ 
আমরা থাকিতে কেন এতেক দুর্গাতি!  শ্ীরামের আজ্ঞতে হুবেণ বৈদ্য যায় + » 
কটাক্ষে মারিতে পারি লম্ক! অধিপতি ॥ | সকল পর্ববতময় খুঁজিয়া বেড়ায় ॥ 
ভরত বলেন শুন বীর-হুহ্থমান ৷ নয় শৃঙ্গ পর্বত সে অন্তুত নির্শীণ । 

'বরিতে পর্বত লয়ে করহ পয়ান ॥ প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শহরের স্থাম ॥ 
আমিহ তোমার সঙ্গে ঘাই লক্কাপুরে । দ্বিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর | 

ক্রত্ন ভাই থাকুক অযোধ্যানগরে ॥" তৃতীয় শৃক্ষেতে পণ্ড চিছে বিস্তর | 



৩৬৩৪ রামায়ণ। | 

চতুর্থ শৃঙ্গেতে দেখে খরতর। নদী | কল ফুল ল খাইয়া ছি"ড্িল.যত লতা! | 

নদীর দ্ুকুলে দেখে বিশ্তর ওষধি | আনন্দে ছিড়িয়। খায় নব নব পাতা | 

দেবগণ আদি কেলি করেন আনন্দে | ফল ফুল খাইয়া বৃহৎ হৈল পেট । 

| স্বতদেহে প্রাণ পায় খঁষধের গন্ধে ॥ ' | নডিতে চড়িতে নারে মাথা করে হেট ॥ 

ওধধের গদ্ধে প্রাণ পায় মরা কত । জান্বুবঝান ক্ছে শ্রীরাম বিদ্বামান । 

এই জন্য নাঁম গন্ধমাদন পবর্ষত ॥ ' 1 কার্য সিদ্ধি হৈল লক্ষণ পাইল প্রাণ ॥ ২ 

আনন্দে স্থযেণ হনুমানেরে বাখানি । পর্বত রাখিতে যাক বর হনুমাঁনে | 

চিনিয়! ওধধ আনে বিশল্যকরধী ॥ আজ্ঞা দেন রাঁম জান্বুবানের বচনে ॥ 
ওষধ লইয়৷ বুড়া নামে ভূমিতলে । রাম শুঞ্রীবের কাছে ম।গিা মেলানি। 
তখনি উধধ বাটে রত্রময় শীলে ॥ : , | পর্বত লইয়া বীর করিল উঠানি॥ 
স্মরণ করিল মনে পিত। ধন্বস্তরি | পর্বত লইয়] মাঁথে যাঁয় অন্তরীক্ষে । 

শ্রীরাম লক্মমণ পদে নমস্কার করি ॥ লঙ্কার ভিন্তরে বসি দশান্ন দেখে ॥ 
ওঁষধধ আনির। দিল লন্মণের নাকে । ম।তট! রাক্ষন ছিল কটকে প্রধান । 
আনন্দে বাণরগণ রামজয় ডাকে ॥ রাবণ করিল আজ্ঞা দিয়া গুয়া পাণ॥ 
ওষধের প্রাণ যায়, লক্ষ্মণ উদরে । মন্তকে পর্ববত হনু পড়িল বিপাকে । 
ক্রমে ক্রমে সব্র্ব অঙ্গে উঘধ সঞ্চারে ॥ 1 এই বেল! গিয়! ঘেরি মার চারিদিকে ॥ 
ভগ্ন ছিল পাঁজর মে লাগিলেক যোড়া | 
ক্রুগে ক্রমে লক্ষণের জাঁনা গেল সাড়া । 

অন্তরে অন্তরে বিদ্ধ উবের স্রাণ। 
সঙ্ভান হইল বার সঞ্চারিল প্রাণ ॥ 
চক্ষু মেলি লক্ষণ শীরাম পানে চান। 
লগ্মমণে দেখিয়। রামের খ্রি হৈল প্রাণ ॥ 
বিভীষণ স্থগ্রীবেতে করে কোলাকুলি । 
চারিদিকে পড়ে বানরের হুলাহুলি ॥ 
ভাই ভাই বি রাম হন উতরোল। 

' এপুলকেতে এরম লক্ষণে দেন কোল ॥ 
লক্ষণে লইয়। কোলে চ্তিলেক না এড়ে। 
চক্ষে জল শ্ীরানের মুক্ত।ধারা'পড়ে ॥ 
শক্তিশেল রামায়ণ শুনে যেই জন। 
অপার ছুগতি তার খণ্ডে ততক্ষণ' ॥ | 
ক্ষণ পাইল প্রাণ কপিগণ দেখে। হাত নাহি নাড়ে বীর পব্বত না ছাড়ে 

* শীবর্বতে বানরগণ উঠে লাখে ল।খে ॥ পাক দিয়া নাতজনে জড়ায় লাঙ্ষুড়ে ॥ 
' লক্ষে ঝম্পে পব্ব€তের শাঁখ। বৃক্ষ ভাঙ্গে |: লা্গুড়ে জড়ায়ে বীর. মারিল আছাড় । | 
ফল ফুল ধাইছে বানরগণ রঙ্গে ॥ ভাঙ্গিল মাথার খুলি চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
বহু দিন উপবান যুঝির়ে বিকল । তালভঙ্গ শিশাচর বড়ই সেয়ান। 
উদর পুরিয় খাঁয় যত ফুল কল । । ছুই হাতে লেজ ধরে হেটে দিল টান ॥ 

বাকামূুখ ওষ্টবক্রু, প্রচণ্ড লোচিন। 
| তালভঙ্গ শসংহ্মূুক ঘোর দরশন ॥ 

উন্ক।দৃক প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্কর | 

] 

আজ্ক1 পায়ে সাত বার চলিল সত্বর ॥ 

মেরু জিনি এক এক জনের শণীর। 
শুন্যপথে হনুরে বুলিছে সাত বার ॥ 
দেবতা গন্ধবর্ধ নাহি মান কোন জন | 

আজি বেট] ধানরা বুঝিব বীরপণ! ॥ 

করিয়া যাইবে বুঝি বাঞ্। কর মনে । 
যদণলয়ে পাঁঠাইব আঁগিকাঁর রণে ॥ 
হনু বলে তে!দের মত লক্ষ যদি এসে । 
রামের প্রসাদে মারি চঙ্চুর শিমিষে ॥ 
চ।রাদকে ঘেরে সবে যুঝে একেবাঁরে। 

মাথায় পর্বত বীর চাহে ক্রোধভরে ॥ 

পাশপাশি 

সাপ 
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মাঁথ! গলা ইয়া. বেট! পড়ে গেল সরে। 

পলাইয়। যায় রনড়ে নাহি চাঁহে ফিরে ॥ 
লঙ্কার ভিতর গেল পলাইয়ং ভ্রাসে ৷: 

রাবণেরে বার্তী কহে ঘন বছে,শ্বাসে ॥ 
অবধ!ন শুন রাজা লঙ্কা! অধিপতি । 

ঘরপোড়ার হাতে কার নাস্ছি অব্যাহতি ॥ 

মারিবারে দাড়ালাম, সাতজন বলে ।" 

মস্তকে পর্বত হ্নু ছড়াঁলে লাঙ্কুলে॥ 

আমি মাথা গলাইয়। বাঁচিলাম গ্রাণে। 
লেজে বেঁধে আছ'ড় মারিল ছয় জনে ॥ 
আছাড়েতে চূর্ণ হলে! দুজনার হাড় । 
আমি €্চে অ'ছি কিন্তু ভ|ঙ্গিয়াছে ঘাড় ॥ 

লান্ধুড় ছাঁড়াব বলে ঘন দিনু টান। 

লেজের ঘর্ষণে ছি'ড়ে গেছে নাক কাণ ॥ 
পড়েছিনু যে সঙ্কটে শঙ্কর ত। জনে । 

" তব পিতৃ পুণ্যে বেঁচে আইলাম প্রাণে ॥ 
রাঁক্ষন বচনে রাবণ্রে উড়ে প্রাণ। 
শমন সমান বৈরি বার হনুমান ॥ 
যক্ষ এক্ষ দানব গন্ধবর্ব বিদ্যাধর | 
একে একে হনুমাঁনে ব।খানে বিস্তর ॥ 

* অন্তরীক্ষ পথে চলে বীর হনুমান | 
যথ! স্থানে রাঁখিলেম সে গম্ধমাদন ॥ 
হনুমীন বলে আমি পবননন্দন | 
অনেক গন্ধবব গণে করেছি নিধন ॥ 
যে ওষধে লক্ষমণ প্লেন প্রণিদান। 

সে ওষধে মবাক।র বাঁচাইধ প্রাণ ॥ 
দুই হাতে কচালে উষধ করে গুড়া । 
জলে গুলে গন্ধবব উপরে দেয় ছড়া ॥ 
উঠি4 গন্ধবর্ব সব চারিদিকে চা'র | , 
'খেদাড়িয়া হণুমানে মারিবারে ঘার় ॥ 
লাফ দিয়! হনুমান উঠিল আকাশে । 
লঙ্ক(ক।ণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃভিবাসে ॥ 

হুর্ধ্যদেবের মুদ্ধি।। 

হয়! সাঁগর 'পাঁর অতি কুতুহলী | ' 
সেই রাত্রে কটকে আইল মহাবলী ॥ 

কার্ধ্য সিদ্ধ করিয়৷ আইল হনুমান 
ঞ্রীরামের নিকটে পাইল বহু"মান ॥ 

বসেছেন বাঁনর বেষ্টিত.রঘুনাথ। 
"উপস্থিত হনুমাঁন যোড় করি হাঁত ॥. 
কক্ষতলে তাহার দেখিয়। দিনকরে। 
জিজ্ঞাস] করেন রাম পবনকুমারে ॥ 

কি অদ্ভুত দেখি বাপু পবননন্দন | 
তোমার, শরীরে কেন রবির কিরণ ॥ 
হনুমান বলে প্রভু কর অবগতি । 
আনিবারে ওঘধি গেল।ম রাতারাতি ॥ 
ওষধি খুজয়া৷ আমি শিখরে বেড়াই । 
পূর্বদিকে দিনপতি দেখিয়া! ডরাই ॥ 

পবর্বত হইতে গেনু ভাক্ষরের ঠ।ই। 
যোঁড় হাতি করি স্তব করিনু গেঁসাই॥ 
তোঁমার সন্তান অতি.ক'তর শ্রীরাম |. 
ক্ষণেক কশ্ঠপপুজ করহু বিশ্রাম ॥ 
যাবৎ লক্ষ্মণ বীর না পান জীবন। 
তাবৎ উদয় নাহি হইও তপন"॥ 
আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি 1 
ধরিয়া এনেছি তেঁই না পোহাতে রাতি ॥. 
আরাম বলেন বাপু একি চমৎকার । 
না| পোহাঁয় রজনী না ঘুঢে অন্ধকার | 
দুর্ধ্যের উদয় জন্য স্ংসার প্রকাশে । 
ছাড়হ ভাঙ্কর ইনি উঠুন আকাশে ॥ 
মুধ্যেরে প্রণাম করে পবননন্দন। 
ঘতেক বানর করে চরণ বন্দন ॥ . 
রামের বচনে বীর তোলে ছুইগ্রাত। 
বাহির, হইল তবে জগতের নাথ । 
আদি কর্তা আপন বংশের দিবাকর | 
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর ॥ 
উদয়*পব্ধতে ভানু করেন গমন ॥ 
পোহাইল বিভাবরী প্রকাশে ভূবন ॥** 
কপিগণ কহে ধন্য ধন্য হনুমান । 
ভ্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান ॥ 
শ্রীরাম ধলেন ধন্য ধন্য হনুমান । 

তোঁমার প্রপাদে ভাই পাউলেক প্রাণ ॥ 



৩৬৯ রাঙাণ। 

তোমারে প্রসাদ দিব কি আছে এমন | বন্ধু বান্ধবাদি কোথা কেবা আছে আর। 

যদি চাহ লঙ কমি আত্ম শমর্পণ ॥ মনে নে টিত্ত| ক'রে দেখি একবার ॥ 
এতেক কহিয়! রায় দেন আলিঙ্গন ।' স্বরণে ছিল বারবানু মরিল আলিয়া । 
ফুতার্থ বানরবংশ মীনে কপিগণ ॥ ' ") কারে পাঠ্ইব ফুদ্ধে না পাঁই ভাবির ॥ 
বারমানী ফল ছিল স্থগ্রীবের পাশে | | ইন্দ্রজিত নাহি-রণে যাবে কোন জনে । 
স্থগ্রীব প্রসাদ দ্রিল যত মনে আসে ॥ ' | অশ্রুধারা বছিতেছে বিংশতি লোৌচনে 

. দিলেন দীড়িম্ব পক বিদারিয়! সন্ধি অভিমানে শী অঙ্গ মলিন বদন ।' 
নারিকেল ফল দিল সহজ্রেক কাজি ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন ॥ 
ইাড়িয়া! হাড়িয়া! তাঁল দিলেন মধুর। | ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছণ হয়ে ভূমিতলে পড়ে? 
অস্ভুত রসাল দিল খাইতে খাজুর ॥ . ) এত 'দনে পার্বতী শঙ্কর বুঝ ছাড়ে ॥ 
বড় বড় আত্ম দিল খাইতে'রসাল। রাবণের মাতা সে নিকষ! নাম ধরে । 

. বিঘত প্রমাণ কৌঁষ দিলেন কীঠাল॥ | কান্দিতে কার্দিতে গেল রাঁধণ গৌচরে ৮ 
নানা বর্ণে ফল দিল শ্বেত কালো! রাঙ্গা. | সন্তানের স্েহবশে হুঃখিতা অন্তরে ৷ 
মধুপান ক'রবারে দিল বু ভোঙ্গা॥ | রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে ॥ 
ফল ফুল বিস্তর প্রসাদ দ্রিল রাঁজ1। তখন কতিম্থ বাপু ন! শুনিলে কাঁণে ॥ 
লক্ষ বানরেতে বহে ফলফুল বোবা ॥ ম:জল রাক্ষপকুল শ্রীরামের বাঁণে ॥ 

বিউাসণ ভাই তোর ধর্মশীল অতি। 
এসেছিল বৃঝইতে তারে মার লাখি॥ 
সীত। দিতে কহিলাম অশেষ প্রকারে । 
না শুনিলে বংশনাশ করিব'র তচর ॥ 

ভাঁগ্যেতে আহিল ছুঃখ শুনহ রাবণ |: 
মহারাবণের পাপা । আঁপন। রাখিতে যুক্তি করহ এখন ॥ 

রাজপ্রস।দ বহু কল পেয়ে হনুমান । 

এ 

রাবণ মদ্িবে কবে ভাবে কপিগণ। | এক যুক্তি আছে ব।প কহি যে তোমারে 

| 

ৃ 

প্রাচীন বানরগণে কত কৈল দান 
বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়। তে 

লঙ্ক।কাণ্ডে গাইল পণ্ডিত জা 

হেনকালে আও সেখ বলেন লক্ষাণ ॥ দিপ্বি্য়ে গেলে যবে পাতাল ভিতরে ॥ 
কহিবারে শক্তি নাই কন ধীর ধীরে । |'ত্রঙ্গার বরেতে পেলে হুন্দর নন্দন | 
এখন রাবণ আছে াবিত শরীরে ॥ মহীতে জন্মিল নাঘ সে মহীরাবেণ ॥ 
রাবণে মিয়া ুঃখ ঘুঢাও অন্তরে । পাঁতালেতে আছে পুক্র সর্ব গুণবান । 

'না কর বিলম্ব আর উঠহ সত্বরে ॥ . তীহ৷ হৈতে হইবে দুঃখের অবসান ॥ 
বিক্রম ধরেন রাম লঙ্মণেত্র বেলে । বিঘাদে হরিষ হৈল নিকষার বোলে । 
টলমল করে লঙ্কা কটকের রোলে ॥ . | মনেতে পড়িল পুন্র আছয়ে পাঁতালে ॥ 
কোলাহ্ল শুনে ভাবে রাজা দশানন| | পাতালে আছয়ে পুক্র মহীতরাবণ । 
মরিমে যানুষ বেটা পাইল জীবন ॥ মহাতেজ ধরে পুজ্র জিনে ত্রিসভুবন ॥ 

. মরিযে না মরে একি বিপরীত বৈনী। | হেন পুক্র থাকিতে মজিল লকঙ্কাপুরী। 
জানিলাম মিল কনকলঙ্কাপুরী ॥ তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন বেরী ॥ 
মরিল সকল বীর শুন্য হৈল লঙ্কা । কাঁলিক পুঙ্গিয়! সে পাইল বর দান। 
আপনি ঘুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্ক! | অব্যাহত মায়া জানেন্সর্ধধ ঠাই যান ॥& 



লঙ্কাবা। ৩৬৭ 

"আয়ে হুর্জয় পুজ্ পাতাল ভিতরে |. | রাবণ বলে গুন বাপু ছুঃখের কাহিনী । 
মঘারিতে ছুর্জয় বৈরী মেইজন গারে॥ | নূর্পধূৃথী তব পিনী আমার ভগিনী ॥ 
পূর্ব্ব কথা আছে তাহা হইল "স্মরণ । " | হইয়া মানুষ বেট! কাটে নাক কাণ। 

এক মনে চিত্তে তারে রাজা লঙ্ষেশ্বর। ; মহী বলে কহ পিতা শুনি বিবরণ। 
টনক নড়িঙ্স তাঁর কপাল উপর ॥ আচম্থিতে নাক কাণ কাটে কি কারণ 
পাঁতিলেক অঙ্ক মূহী খড়ি লয়ে হাতে . রাবণ বলে সুর্পণখ্] ভগিনী কনিষ্ঠা। 
একে একে ত্রিসুবন্ন লাগিল গণিতে ॥ -: হইয়া বৈধব্য দশা! সদাচারে নিষ্ঠা ॥ 
সকল পাঃতালপুরী চিন্তে একে একে । লম্কার এশরধ্যস্থখ পরিত্যাগুকরি । 
আকাশ পাতাল গণে কিছু নাহি টু ॥ | পঞ্চবটা বনে ছিল হয়ে বনচারী ॥ 

বিপন্তে স্মরণ করে। আমিব তখন ॥ কেমনে সহিবে প্রাণে এত অপমান ॥ 

ূ 

পৃথিবী গণিয়ে স্থির নাঁহি হয় চিন্তে ৰ চৌদ্দ হাজার, নিশাচর খর ও দূষণ । 
কোন জন ম্মরে মোরে পড়িয়ে ক ॥  দয়াছিনু সুপগ্নখায় করিতে রক্ষণ ॥ 
সাগরের উপরে কনক লক্কাপুরী । গিয়াছিল সুর্পণখ। পুষ্প অন্বেষণে । 
তাহার্তে আছয়ে পিতা রাজ্য অধিকারী ॥ ; এতেক প্রমাদ হবে আগেতে না জানে ॥ 
অসময় পিতার জানিল সে কারণ" দশরথ নামে রাজ। জন্ম,সুর্ধ্যবংশে। 

শ্রীরাম লক্ষমণেরে পাঠায় বনবাসে ॥ 
সর্পেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী । 
দুর্পণথা সঙ্গে কহে বাক্য ছুই চারি ॥ 
পুষ্প লাগি রসাভাষ নারী ছুইজন। 
কোপ করি নাক কাণ কাটিল লক্ষণ ॥ 
এই অপমান কহে,সে খর দূষণে । 
সৈন্য লয়ে যুদ্ধ গিরা করিল দুজনে ॥ 

তির কারণে পিত। করিল স্মরণ ॥ 
এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মন। 
ত্বরায় ভেটিতে যায় পিতা দশা'নন ॥ 
শনিবারের শব যেন সঙ্গে সঙ্গী চায়। 
ইন্্রঞ্িতাঁরু দোসর হৈতে মহী যায় ॥ 
ব্বের নির্ববন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে । 
আপনি মরিতে দেখ যম আনে ধরে ॥. 
যাত্রা সিদ্ধি ক'রে মন্ত্র পড়িল ত্বরিতে। : করিয়! ভুমুল যুদ্ধ ছুজঘাঁর সনে । 
উদ্বপথে সুড়ঙ্গ লইল আঁচম্থিতে ॥ রাক্ষস হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম বাঁণে ॥ 
অবিলম্বে উপনীত লঙ্কার ভিতর নঙ্কাতে আসিয়। ভগ্নী কান্দে মনোছুঃখে 
সিংহাসনে বমি কান্দে রাজ! শীক্কেশ্বর ॥ | সর্বব অঙ্গ ভ্বলে গেল কাটা নাক দেখে ॥ 
মহী দেখি মহারাজ ত/জে দিংহাসন। : জিজ্ঞাসিলাম এ দুর্গত করিলেক ফেটা। 

পপ শী সপ পস্পাীসেসপা পিস সপাস্পা সস স্পা শা সপাপাাাসাশাশ্পাসপেপীসসপাসা 

আ।লগন দিয়া কোলে হইল নন্দন ॥ মুর্পণখা “বলে দাদা নর এক বেটা ॥. 
কোলেতে করিয়া শিরে করিল চুম্বন | , : ছুই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটা বনে। 
মহ কৈল রাবণের চরণ বন্দন ॥ * পরম। সুন্দরী এক নারী তার সনে | 
সিংহাসুনে দুজনে বসিল একাসনে | | সূর্পনণ। মু্ধে শুনে এ সকল কথা । « 
করষোড় করি মহী বলে পিতৃম্থানে ॥ কোপে হরে আনিয়াছি রামের বনির্তা] & 
কোন কার্যে পরিত্র! মোরে করিলে ম্ম.এ। | বনের বানর সব সহায় করিয়।। 
আজ্ঞা ক উদ্ধারিব কোন প্রয়োজন ॥ | সাগর বান্ধিল রাম গাছ পাথর দিয়! ॥ 
কান্দিরা রাবণ বক্ষে চক্ষে পড়ে জল। ' | সাগর বাদ্ধিযা রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে। 
লঙ্কার ছুর্গতি যত কহিছে সকপ ॥ ইন্দ্রজিত বীরবাহু সবে রণে পড়ে ॥ 



৩৬৮ 
পচ এলি ্পতী ৬. 

সৈম্য ও সায়ন্ত মেরেদর্প কৈল ্ ণ 
রণে মৈল মহোদর ভাই কুস্তকর্ণ। 
ভুর্জয় লক্ষণ রাগে জিনিতে না পারি । 
সঙ্কটে পড়িয়া বাপু তোমারে সম্মওরি ॥ 
রাবণ কহিল যদ এতেক কাহিনী । 
সে মহীরাবণ কহে যোড় কি পাণি। 
্বর্ণপুরী খণ্ড খণ্ড হৈল তব দোষে | 
পশ্চাঁৎ ডকিরলে সব করিয়। বিনাঁশে ॥ 
সাগরের পারে যবে শ্রীরাম লন্নণ | 
তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ ॥ 
মম ভরে দেব দানব সবে করে শঙ্কা | 
আমি বিগ্যমানে মজে স্বণপুরীঠলঙ্কা ॥ 
আমার বাণের টান ন। সহে সংসারে | 
নর বানরেতে এত অপমান করে ॥ 
মোর ডরে দেবগণে যায় স্বর্গ ছাঁড়ি। 
বেন্ধে আনি দেবণণে গলে দিয়ে দড়ি ॥ 
ত্রিভুবনে হেন কথা কোথাও ন। শুনি । 
যারে খাই সেই খাঁয় অপুর্ব কাহিনী ॥ 
কটাঁক্ষে মারিব যারে তার সঙ্গে রণ। 
হেন মায়। করিব না জানে কোনজন ॥ 
ইন্দ্র শচী থাকে যদি এক সিংহাসনে | 
শচীরে আনিতে পারি ইজ্জ নাহি জানে ॥ 
নর বানর ভুলাইব কত বড় কাজ। 
আর ছুঃখ না ভাঁবহ শুন মহাগাজ ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ তব বৈরী ছুই জ.ন। + 
মরবল দিব লয়ে পাতাশভুবনে ॥ 
রাম পম্খঘণেরে আর নাহি তব শঙ্কা । 
সীতা লয়ে ভোগ কর ব্বর্ণপুরী লৰ্কা ॥ 
মহা যদি করিলেক এতেক আশ্বাস। 
হাত বাড়াইয়! যেন পাইল আকাশ ॥ 
রাবধ বলে পুভ্র তুমি প্রাণের সমান । 
তোঞজা হৈতে আমার হইবে পরিত্রাণ ॥ 
বুঝিলাম তোম। হৈতে বৈরী হবে ক্ষয়। 
তোমার গুণেতে মোর সব্বত্রেতে জয় ॥ 
মহী বলে শুন পিত1 লঙ্কা অধিকারী । 
স্থির হয়ে বৈ তুমি আমি মারি বৈরী ॥ 

শশী 

পপ স্পা পোপ 

দুইজনে কে কথা বগি সিংহাসনে । 
বিভীঘণ নিবেদিল রামের চরণে ॥ 
ঘোড়হাতে বঘুনাথে বলে বিভীষণ। 
নিশ্চিন্ত হইয়ে কেন রয়েছে রাবণ ॥ 
ইন্দ্রজিত পড়িয়াছে বীর নাহি আর | 
কি মন্ত্রণ করে রাবণ দেখি একবার ॥ 
প্রণমিয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ঙাম্ুবানে | 
পল্ষীরূপ হইয়ে চলিল বিভীষণে ॥ 
রাবণের অন্তঃপুরে গেল অনিষিখে । 
রাবণ সহিত মহীর।ধণেরে দেখে ॥ 
পিতা পুজ্রে ছুইজনে বসি একাসনে । 
যুক্তি করে দুজনেতে হরধিত মনে ॥ 
মহীরাবণ দেখিয়ে চিন্তিত বিভীষণ । 
রামের নিকটে এল ত্বরিত গমন ॥ 
বিভীষণ কহে আমি করি যোড়হ!ত। 
আঁজি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ ॥ 
র/বণের পুক্র এক মেমহীরাবণ। 
মায়ার সাগত্র বেট! যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥ 
মন্দোদরী গর্ভে সেই জন্মিল তনয় । 
তাহার মংগ্রামে হরাস্বরে করে ভয় ॥ 

পাতালপুরেতে খাকে বাপের আদেশ। 
মহাঁবল পরাক্রম সাব ভয় বাসে ॥ 
তাহার সংগ্রামে প্রভু কারো নাই রক্ষা । 
ভ্রিভুবন বিজয়ী ধনুক বাঁণ শিক্ষ। ॥ 
মায়। পাতি ডাকিনী ছওয়ালে যেন হরে। 
সেই মত মহী মায়া করে চুরি করে॥ 
কত মায়া ধরে কেহ নাহি জানে সন্ধ। 
মহামায়া তাঁর ঘরে সত্যে আছে বদী॥ 
যাহা মনে করে তাহ। করিবারে পারে। 
ত্র ভুবন কাঁপে মহীরাবণের ভরে ॥ 
হেন ছুষ্ট আগিয়াছে লঙ্কীর তিতরে। 
আজি নিশি জাঁগ সবে হইয়। সত্বরে ॥ 
বুঝিয়। হুযুক্তি কর মন্ত্রী জান্ুবান। 
মহীর মায়াতে কিসে হবে পরিত্রাণ ॥ 
জান্কুবান কহে শুন বার হনুমান । 

বিপন্তে নাহিক বদ্ধ তোমার সমান ॥ 



লক্কাকাণ্ড ৩৬৯ 

শর ব্রার পর ৬ 

বিভীষণের বচন করহ অবগতি । 1 শ্রীরামেরে কহিলেন পবননন্দন | 

কিরূপে নিস্তার পাঁৰ আজিকার বাতি ॥ | বিষুচজ্র আকাশে করহ আচ্ছাদন ॥ 

হনমাঁন বলে শুন যত বীরভাগে ।. * | চক্র আচ্ছাদন যদি রহিল,.গগণে। 

চোরা বেট! বিনাশিব সাবু! রাত্রি জেগে ॥ ; শুন্যেতে আমিতে পায়ে কাহার পরাণে ॥ " 

মরিল সকল বীর মহী বেটা, আছে । বিশ্বকর্মার পুক্র নল মায়ার নিদান। 

মহীরাবণ ৰধিয়! রাবণ বধি প্টিছে ॥ পতালে রহুরু গিয়ে হয়ে সাবধান ॥ 

এখন রাবণ বেটা জীতে সার করে। * ; সাবধান হয়ে সবে রহ সারি সারি । 

লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুরাব সাগরে, ॥ লেজে গড় বান্ধি আমি তাহে রাখি ছারী ॥ 

চতুর্দশ ভূবনেতে স্থত্রীবের গতি । * লেজ হয় দীর্ঘাকার শতেক যোজন । 

যেখানে লুকায়ে থাকে নাহি অব্যাহতি ॥ ] গঠিল বিচিত্র গড় পবননন্দন | 

লেজের কুগুলী গড় করিব নিন্মীণ। প্রাচীর চৌতার হৈল অতি মনোহর । পপ 

সকলে জাগিয়ে.থাক হয়ে সাবধান ॥ সকল কটক ঢোঁকে তাহার ভিতর ॥ 

রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়ে । স্বগ্রীবের কোঁলে রাম কমললোচন । 

ক।র সাধ্য যাইবেক আমারে ভাগ্ডিয়ে ॥ | অঙ্গদের কোলে রন ঠাকুর লক্ষণ ॥ 

বিভীষণ ৰলে শুন পবননন্দন। , লাঙ্লের গড়ে বীর যুড়িলেক দেশ । 

প্রতীত তোমার বাক্যে হবে কোন জন ॥ | তাহাতে সমৈ্য রাঁম করেন প্রবেশ ॥ 

যাব এ কালনিশি প্রভাতা না হয়। অপূর্ব লেজের গড় নিশ্মীণ যে করি । 

তাঁবু আমার মনে না হবে প্রত্যয় ॥ ; বিভীষণ ভ্রমিতেছে হইয়ে প্রহরী? ॥ 

্রীরাম বলেন শুন পবনকুমার । সকল কটক মাঝে শ্রীরাম লক্ষমণ। * 

আঙগি রাত্রি উদ্ধারিতে ভরসা তোমার ॥ | গাছ পাথর হাতে ঝরি করে জাগরণ ॥ 

হ|সিয়! হাসিয়া! কন মন্ত্রী জাম্বুবান। ৰ লেজেতে বাদ্ধিল গড় ঠেকিল গগণ। 

হনুমান বীর বড় কহিল প্রমাণ ॥ উপরেতে বিষ্ুচর্জঃ ফেরে ঘনে ঘন ॥ 

দেখাদেখি এসে যদি রণে দেয় হান।।' গড়ের দ্বারেতে দ্বারী আপনি যে রহে। 

তবেত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপনা ॥ কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পুরে ভাছে ॥ 

অলক্ষিতে চোর আসি 'ঘাবে চুরি করে। | 'এইরূপে সকলেতে তথায় রহিল। 

দেখিতে 'ন। পাবে হনু কি করিবে তারে ॥ | কৃত্তিবাঁস রামায়ণ বন্টে বিরচিল ॥॥ 

অলক্ষিতে আমিবেক চুরি বিদ্যা জানে । 1 নর 

একত্রে সবাই থাকহ জাগরণে ॥ সহীরাবণ মাগাযু্ধ ছারা জীরাশ 

জান্বুবান ধলে তব অতুল বিক্রম ।, লক্ষ্মণফে হরণ' করে। 

আজিকার রান্তরি তুমি কর পরিশ্রম ॥ | 

এই বেল! বৈস সবে যুক্তি দৃঢ় করি। ছিতীয়.গ্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার । 

বেল! অবসান হৈল আইল সর্বরী"॥ বিভীষণ বলে শুন পবনকুমীর ॥. ৮. 
জান্বুবানের কথা যদি হল অবসান । আপনি পবন যদি আসে তব পিতা । 

হের্কালে কর যুড়ি বলে হনুমান ॥ প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে এথা ॥ 

মায়াবী রাক্ষদ সেই কত মায়া জানে । , এত.বলি বাহির হইল বিভীষণ 7, 

সাবধানে থাক যেন না প্রাক্স সন্ধানে ॥ | গড়ের চৌদিকে দৈখে করিয়া জরমণ | 

| ৪৭ ] 



হি পা হা উপরি উদ স্এত পানি পসলিসদপতিউ পেস পা সপ সপ সরস পা সপ পিসি প সি. টি 

রাবণে প্রণাম ক'রে সে 

শ্ীরামের মিকটেতে করিল গমন 1 
ঠাট কটক হস্তী খোঁড়া না লয় দোসর । 

“মায়া করি একাকী চলিল নিশাচর ॥ 
আকাশে আঁসিতে চক্র দেখিল সত্বরে। 
ঠাট কটক দেখে সব গড়ের 'ভিতরে ॥ ' 
মনে মনে ভাবে মহী রাবণনন্দন | 
মায়াতে হরিব আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
বিভীষণে দেখে তথা গড়ের বাহিরে | 
কিরূপে যাইব আমি উহার গোচরে ॥ 
মনে মনে চিন্তা মহী কিয়ে তখন । 
মায়াতে হইল অজরাঁজার নন্দন ॥ 
দশরথ হয়ে আদি দিল দরশন । 
দশরথ বলে শুন.পবননন্দন ॥ 
আ'মার সন্তার, ছুটা শ্রীরাম লক্ষমণ। 
গ্রীরাম লক্ষমণ সুনে করি দরশন ॥ 
হনুমান বলে গোসাঞ্জি করি নিবেদন । 
্ষণেক বিলম্ব কর আস্থক বিভীমণ ॥ 

হেন্কালে বিভীষণ দিল! দরশন | 
তরাঁসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ ॥ 

হনু বলে শুনহ ধার্মিক বিভীষণ। 
দশরথ রাজা এসেছিলেন এখন ॥ 
বিভীষণ বলে বদ আসে তব (পিতা । 
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে এথা ॥ 
এত বলি বিভীষণ তথ। হৈতে যাঁর? 
অন্তরে খাকিয়। মহী দেখিবারে পায় ॥ 
ভরত হইয়া এল হনুমান কাছে। 
শ্রীরাম লক্ষাণ দুই ভাই কোথা আছে ॥ 
চৌন্দবর্ধ বনবাসী মন্তকেতে জটা। 
দশরথ রাজার আমরা চারি বেটা ॥. 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোথা! করি দরশন:। 
এত,শুনি কহিছেন পবননন্দন ॥ 
ক্ষণেক বিলম্ব কর আন্থক বিভীষণ । 
এত শুনি পাছু হুটে মে মহীরাবণ 1 

হেনকালে ধাইয়। আইল বিভীষণ। 
হনু বলে ভরত আইল এইক্ষণ। 

শি পপি শর্ট ৯ পি ৯৯ তি ৯৯ পিল 

রী 
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রামায়ণ। 

মহীরাবণ | হনুমানে চাহি বিভীষণ কহে কথা। 
সপাস্িসপসটি পিপ ৮৮ পির শশ্রীত পা বসি শপ এ শি পির পাস পপ “নিস নন 

দ্বার না ছাড়িও যদি আমে তব পিত। ॥ 

এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে । 
কৌশল্য। ুইয়া-মহী আইল লত্বরে ॥ 

কৌশল্যা বলেন শুন পবনকুমার । 
জীবাম লক্ষ্মণে মোরে দেখা একবার ॥ 

হণুমাঁন বলে মাতা ক'র,নিবেদন। 

্ষণেক থাকহ হেখা১আন্ুক বিভীষণ ॥ 
এতৈক বলিয়া মহী তিলেক না থাকে । 

বিভীষণ:ধাইয়।:আইল দুরে থেকে ॥ 

বিভীধণে দেখি বুড়ী যায় গুড়ি গুড়ি। 

তাহ। দেখি ভুনু করে দন্ত কড়মড়ি ॥ 

উপনীত হইল রান্ষন বিভীষণ । 

কহিল সকল কথা পবননন্দন ॥ 

বিভীষণ:বলে শুন আমর বচন । 

দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন 
এত বলি বিভীষণ করিলা গমন। 

হুইয়া জনকু খধি দিল দরশন ॥ 

জনক বলেন শুন পবননন্দন । 

রাম সঙ্গে আমার করাহ দরখন ॥ 

আসার জামাতা হন আরাম লন্মণ। 

চতুর্দশ বর্ধ গত নাহি দরশন ॥ 
তাঁমারে না চিনি আমি বলে হনুমান । 

ক্ষণকাল খাকহু আস্থক বিভীষণ ॥ 

এতেক শুনিয়। খষি হনুমান বোল । 

হনুম!ন সঙ্ষেতে যুড়িল গণ্ডগোল ॥ 

হনকাঁলে বিভীষণ দিলেক হাকার । 

পলাঁয় জনক ধাধি দেখা নাহি আর ॥ 

উপনীত হইল রাক্ষদ বিভ'ষণ। 
ধিভীফণে কহে সব পবননন্দন ॥ 

বিভীষণ বলে যদি আসে তৰ পিতা । 

গড়ের ভিতরে যেতে না দিও সর্ববথা ॥ 
এতেক বলিয়! বিভীষণের গমন । 

বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন ॥ - 
হনুমান বলে ভূমি গেলে এইক্ষণে। 
এত শীদ্র ফিরে এলে ফিসের কারণে ॥ 



লঙ্কাকা 
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মহীরাবণ বলে শুন পবননন্দন | 
চোর মায়া কত জানে সে মহীরাবণ ॥ 
সাবধানে থাক হন আজিকার'নিশি | 
রাম লক্ষণের হাতে রক্ষা *বেধে আসি ॥ 
এতক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে । 
অলক্ষিতে গেল রাম লক্গমণের' পাশে ॥, 

স্থঙ্ীব অঙ্গ কোলে আছেন*ছুভাই | 
মায়ারূপে নিশাচর. গেল সেই ঠাই ॥ 
মহা মায়! স্মরি ধুল! দিল উড়াইয়ে | 
র[ম লক্মমণ পিদ্রা যায় অচেতন হয়ে ॥ 
অচৈতন্যসহয়ে পড়ে যতেক বানর । 
হাত হৈতে খনে পড়ে গাছ-ও পাথর ॥ 

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দৌহে নিদ্রায় অচেতন । 
সুড়ঙ্গে লইয়া যাঁয় আপন ভবন ॥ 
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে দোঁহে আছেন শয়নে 1 
ঘরের ভিতর লয়ে রাখিল গোপনে ॥ 

চারিদিকে নিশাচর নান্না অস্ত্র হাতে । 
নিজ পুরে রহে মহী হরিব মনেতে ॥ 
হেথায়ঈগড়ের ঘারে এল বিভীমণ । 
হনুমান স্থানে বার্ত। পুছে ঘনে ঘন ॥ 
হু জানে বিভীষণ গড়েরু ভিতরে । 
হনুম[ন দেখে তাঁকে গড়ের বাখিরে ॥. 

হনুষান বলে কে রাক্ষন বিভীষণ। 
ওষধ বাদ্ধিতে তুমি গেলে যে এখন ॥ ৃ 
বাহির হইয়া! এলে কোন পথ দিয়ে । 
তোমারে দেখিয়া! মোর স্থির নহে হিয়ে ॥ 
বুঝিতে ন। পারি কিব। আছে তব মনে । 

রাবণের চর হয়ে আছ রাম স্ছানে ॥ ূ 
রাবণের চর হয়ে এস যাও নিতি। ২ ; 
কপট করিয়! রাম সহ কৈলে মিতি ॥ 
মোর-&াই:র।ক্ষদা তোর নাহিক নিস্তার । 
লোহার বাড়িতে লব যমের ছুয়ার ॥ 
উপাড়িয়। লঙ্কাঁপুরী ডুবাব সাগরে । 
লঙ্কার বসতি পাঠাইব যমপুরে ॥ 
রাবণের দূত তুমি পামের নিকটে। 
কি বলিদ্ তোর বাক্যে মম বুক ফাটে ॥ 

৩৭5 
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বিভীষণ.বলে নাহি এসেছি কটে । 
দিব্য রুরি হনুমান €তোঁমার নিকটে ॥" 
গৌবধে ও ব্রদ্ষাবধে যত গীগ হয়। 
যদি ছলে এসে থাফি লইব নিশ্চয় ॥' 
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধ স্থরাপাঁনে। 
আমার সে পাপ যদি খল থাকে মনে ॥ 
হনুমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়। 
ব্রহ্নবধ গোবধে রাক্ষমে কোথা ভয় ॥। 

বিভীযণ বলে তুমি বিচারে পণ্ডিত । 
বিচার ন৷ করে রেন বল অনুচিত ॥ 
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর। 
যুক্তি দিয়া বধিলাম যত নিশাচর ॥ 
ইক্রজিত যজ্জ ভঙ্গ সন্ধি কেব। জানে |: 
যুক্তি দিয় বধিলাম. আপন সন্তান ॥ 
কত রূপ হয়ে এল সেন্মহীরাবণ। 
ভূলাতে না পেরে শেষে হৈল বিভীষণ ॥; 
হনুমান বলে কথা শুনে লাগে ভর । 

মায়াতে কি মী গেল গড়ের ভিতর &. 
লাজে হনুমানি, বীর করে হেট মাথ|। 
বিভীষণে ভু সিলাম অনুচিত কথা ॥ 
পথ ছেড়ে দিয়ে আমি কৈনু বিপরীত. 1 
বিভীবণে ভঙদিলাম নহেত উচিত ॥ 
হনুমান বলে কথা খুন" বিভীষণ । 
অ[গে গিয়া! দেখি চল শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
মারুতির বাক্যেতে রাক্ষল বিভীষণ ।, 

, প্রমাদ পড়িল মনে জানিল তখন ॥. 

বিভীয়ণ বলে শুন পবননন্দন | 
চল তবে' দেখি গিয়। আরাম লক্ষ্মণ ॥ 
দ্রুতগতি বায় দেঁ।হে ধেয়ে উদ্ধনুখে | 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাই শৃন্যময় দেখে ॥ 
আশ্চর্য দেখিল তাছে হড়ঙ্গ নির্্ম(ণ ১, 
রাম লঙ্গমণেরে না দেখিয়ে ফাটে প্রাণি 
কটকের মাঝে নাই শ্রীরাম লঙ্গমণ | 
ভূমে গড়াগ? ডু দিয়া কান্দে-বিভীষণ.॥॥ 

স্ৃত্রীব অঙ্গ আদি ঘুমে অচেতন। 
প্রমাগ পড়িল উঠ ব্লে বিভীষণ ॥ 



৩৭২ রামায়ণ 

কটক ভিতরে শুনে হৈল মহারোল্র । | তোমারে ভুলায়ে গেল রাবণ কুমার | 
যানরমগুলে উঠে ক্রম্দনের রোল ॥. ভ্রিভৃবনে এ কলঙ্ক নাহিল তোমার ॥ 

.কান্দিছে হৃত্রীব রাজ! নাহিক সম্বিত | | তব বুদ্ধি দ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে। 
কোথা গেলে লক্ষণ গ্রীরামচক্দ্র মিত ॥ | অন্বেষণ করিতে'পাঠাব বল কারে ॥ 
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হুনুমান। ,  সুআীবের বাক্যেতে মারুতি মহাবল। 
রামের উদ্দেশে আমি ত/জিব পরাণ ॥ ; লাজে অভিমানে আঁখি করে ছল ছল ॥ 
অগ্নিকুণ্ড স্াজাইয়ে তাহে দিব বাঁপ। মারুতি বলের্ন আমি যার অন্বেষণে । 
জীবনেতে ন! ঘুচিবে মনের সস্তাপ ॥ . ; স্বর্গ মত্্য পাতাল খু'জিব ত্রিভুত্নে ॥ 
শিরে হাত কান্দে বালিপুভ্র যুবরাজ । ' তথাপি না পাই যদি শ্রীরাম লক্ষ্মণ | 
ব্খায় শরীর আর জীবনে কি কাজ ॥ | করিব জলধিজলে এ দেহ পতন ॥ 
আকুল হইয়ে কান্দে সেনাপতি নীল । | এত কহি কান্দে হনু পবননন্দন । 
বাঁচিতে বামনা আর নাহি এক তিল ॥ কৌথ। পাঁব' শ্রীরাম লক্ষণ অন্বেষণ ॥ 
জানুবান বলে সবে না কর ক্রন্দন । এইখানে থাঁক সবে একভ্র হইয়া । 

উপায় করহু শুন আমার,বচন ॥ যাবৎ না আসি আমি ত্রেলোক্য চাহিয়। ৷ 

ভ্রন্দন সম্বর শুন ঘানরের রাজ । সু্রীব'রাজার কাছে হুইয়! বিদাঁয়। 
যেমতে নিস্তার পাই চিস্ত যেই কায ॥ | সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান যায় ॥ 
অস্থির না হও কেহ বিপত্তি সময় । যে পথে লক্ষণ রামে হরেছে রাক্ষসে ॥ 

স্বস্থির হইলে সর্ধব কাধ্য সিদ্ধি হয়॥ সেই পথে 'গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥ 
শ্রীরাম লক্ষণ দেখ ভ্রগতের সার। পাতালেতে গিয়া দেখে সুর্যের প্রকাশ 
বিনাশ করিতে পারে দাধ্য আছে কার 1 | বিচিত্র নির্মাণ পুরী যেমন কৈলাস ॥ 
ক্ৃমন্ত্রণা শুন ওহে হব রাজন । ৰ প্রথমে দেখিল বলিরাজার বসতি । 
মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেষণ ॥ ' : পুণ্যতীর্থ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী ॥ 
মারুতির অগম্য নাহিক ব্রিভূবনে । | মহা তপোবন দেখে কত মুনি খষি। 
অবশ্য পাইবে দেখ! রাম লক্ষমণে ॥ , ! নাঁগিনী যক্ষিণী কত.পরম রূপসী ॥ 
আমিতে না পারে যদি শ্রীরাম লক্ষাণ। | চডুভুঁজ দ্বিডুজ:অশেষ রূপী লোক। 
তবে সবে অগ্নিকুণ্ডে ত্যজিব জীবন ॥ ... ভরা মৃত্যু নাহি তথা নাহি 'রোগ শোঁক। 
এতেক' বলিল যদি ব্রজ্ধার'কুমার ( তিন কোটি পুরুষে কপিল মুনি বৈসে। 
কহিন্ হ্থত্রীব রাজা! এই যুক্তি সার ॥ পরমা সুন্দরী কত দেখে আশে. পাশে ॥ 

টির রি 1 নিচিত্র নিশ্মাণ দেখে কত তীর্থ স্থান | 
সেথা রাম লক্ষমণের ন! পান সন্ধান ॥ : 

০ 5. শ্রীরাম লক্ষণের অন্বেষণে হনুমানের সকল প্াতালপুরী ভ্রমে একে একে । 
পাতালিপুরে গমন। মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে ॥ 

স্বত্রীব বলেন শুন পবনকুমার 1: ছদ্মবেশ ধরিয়া খুঁজিল সব পুরী। 
সীতার উদ্েশ কৈলে সাগরের পার ॥ রাক্ষসের পুরী যেন অমর নগরী ॥ 
তুমি জীরাঁমের ভক্ত জানে সর্বজন | ত্বরিত গমনে গেল পুরীর ভিতয় | 
ক'রে এসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ অন্বেষণ ॥ পাপাণ রচিত করত দীঘী সরে।বর ॥ 



লঙ্কাকাণ্ড। 
স্পা আস্ত পা পা 

অসঙ্খ্য পুরুষ নারী, পরম হন্দর | 

বিচিত্র নিশ্মীণ দেখে হ্ববর্ণের ঘর ॥ 
বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্বত প্রমাণ । 
অশ্ব হস্ডী রথ দেখে বিচিত্র নিম্মাণ ॥ 
মনে মনে চিন্তা করে পবনকুমার 
এই 'পুরে' আছে রাম লক্ষ্মণ আমার ॥, 
মরকট রূপে রছে বৃক্ষের উপর । 
বিচিত্র নির্মাণ ঘাট দেখে: সরোবর ॥ 
বন্ধু লোক আমি তথা করে সানদানি | 
বানর দেখিয়। হয় চমত্কার জ্ঞান ॥ 
বৃক্ষতলে থাকি লোক নেহাঁলিরা দেখে । 
এসন বানর যে আইল কোঁথ! থেকে ॥ 
একজন, ছিল তথ বৃদ্ধ চিরজীবী । 
বানর দেখিয়! বৃদ্ধ মনে মনে ভাবি ॥ 
বৃদ্ধ বলে শুন সবে আমার বচন । 
পুর্ব্বের বৃতীস্ত কথা শুন দিয়! মন ॥ 
করিল বিস্তর তপ মহীী মহারাজা । 
বিস্তর প্রকারে কৈল মহানাঁয়া' পুজা ॥ 
বিস্তর করিল পূজা বনু উপবাস। 
অমর হইসে রাজা ছিল বড় আশ ॥ 
অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর । 
দেৰী বলে অন্য বর চাহ নিশাচর ॥ * 
মহী বলে অহী কিন্বা দেবত! গন্গর্র্ব | 
যক্ষ রক্ষ কিন্নর পিশাচ আদি সর্ব ॥ 
সংগ্রামেতে কার হাতে মরণ না হয় । 

দেই বর দিল! দেবী বুঝিয়ে আঁশয় ॥ 
মহী বলে প্রকারেতে হলেম অমর । 
যত জাতি যোদ্ধ। আছে কারে নাহি ডর ॥ 
নর আর বানরু এ ছুই বাকী আছে। , 
ভক্ষ্্য জাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে ॥ 
ভগবতী বলে ভয় কারে নাহি আর । 
নর বানরের হাতে সবংশে সংহার ॥ 
অমন্র নহেন রাজ? জানি বিবরণ । 
নর কপি এলে হবে রাজার মরণ ॥ 
বন্দী করে আনিয়।ছে শিশু ছুই নর। 
কোথা হৈতে উপনীত ইইল বানর ॥ 

পপ পপ সপ 

৩গও 

এই কথা গুপ্ডে বুড়ী কহে এরু জনে । 
চানিপ্ধিদ দেখে পাছে অন্য কেহ ওনে ॥ 
শুনিয়া হরিষ হৈল পরননন্দন | 
কোথায় আছেন প্রভু ভাবে মনে মন ॥ 
হেনকালে নারী সব নগরনিবাসী ৷ 
জল লইবাঁরে আসে কক্ষেতে কলসী ॥ 
এক নারী প্রাচীন! মহীর পুরদাসী | 
তাহারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রূপসী ॥ 
রাঁজার বাটাতে কেন বাগাভাগ্ড রোল । 
'কেহ নাচে কেহ.গায় নৃত্য কোলাহল ॥ 
মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব। 
রাজার বাঁটীতে আজি'কিসের উৎসব ॥ 
বৃদ্ধা নারী বলে শুন যতেক রূপসী । 
রাজার বাটার কথ! কৈতে ভয় বাঁসি ॥ 
কহিতে নিষেধ আছে কহিবার নয়। 
প্রকাশ না কর কথা দণ্ড চারি ছয় ॥ 
জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি। 
মহাম!য়! কাছে আজি হবে নরবলি ॥ . 
আনিয়াছে শিশু ছুটী পরম সুন্দর । 
না দেখি এমন রূপ অবনী ভিতর ॥ 
কোন অভাগীর পুর দেখে ফাটে প্রাণ। 
দণ্ড চারি ছয় পরে র দিবে বলিদান ॥ 
বন্দী করে রাখিয়াঁছে 'সঙ্গোপ্ন ঘরে | 
বাজার বাটার কথ! ন! কহিও কারে ॥ 
এত বলি জল লয়ে সবে গেল বাসে। 

হনুমান শুশিলেন বৃক্ষেপরে বসে ॥ 
মনে মনে ভাঁধে বীর পাইল|ম সন্ধি । 
এইখানে আরাম লক্ষ্মণ আছে বন্দী ॥ 
হৃদয় পুলক বীর পবনতনয় । 
এখানেতে থাকা আর উপযুক্ত নয় ॥ 
চক্ষুর নিমিষে গেল রাজ অন্তঃ পুরে |, 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যথা বন্দী আছে ঘরে ॥ 
দোহার লোহার গন্ড ভিতর বাহিবে | 
চারিদিকে নিশাচর নানা অন্ত্র'ধরে ॥ 
চারিদিকে নিশাচর আছে অগণন । 
ঘরের ভিতরে আছে শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 



ওধ৪ রাসাযণ। 

মক্ষিরপে গ্রবেশিল ঘরের ভিতরে । 
শরীর ধারণ করে কহে নমক্কান্ছে 
আচন্িতে মারুতি নোডায় গিয়। মাথা | 
নিদ্রা ভঙ্গে ্রীরাম লক্ষ্মণ কন কথা ॥ 

লম্মমণ বলেন শুন পবননন্দন | 
হ্বগ্ীব অঙ্গন কোথা কোথা ধিভীষণ ॥ 
হনৃমান বলে প্রত পাসরিলে চিতে। 
মহীরাবণ হরিয়ে এনেছে পাতালেতে ॥. 
শুনিয়া! ক।তর অতি শ্রীরাম লক্ষাণ | 
গ্রবোধ করির! বলে পবননন্দন ॥ 

হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণ] 1 
মহামায়। পুজা হবে.বাজিল রাজন ॥ 
বিস্তর ছ।গল দিবে মহ্ষি বিস্তর । 
বলিদান দিবে রাজা] আর ছুই নর ॥ 
নান! স্থবাসিত পুপ্গা গন্ধ মনোহর । 
সাজাইয়া লয়ে ফান মহামায়র ঘর ॥ 
শ্রীরাম বূলেন শুন পবননন্দন | 
বিপাকে পড়েছি হেথ। হইবে কেমন ॥ 
নাহি সৈন্য দেনাপতি নাহি ধনুঃশর | 
কেমনে রাক্ষম হাঁতে পাইব নিস্তার ॥ 
যোড়হ্ন্তে কহে হনু শ্রীরামের আগে । 
রাক্ষন মারিতে প্রভূ কোন ভার লাগে॥ 
ভ্রিভূবনে খ্যাত তক শ্রীচরণ দাস । 

' বুক্ষ পাথরেতে রিপু করিব বিনাঁশ ॥ 
রাঁৰণ রাজার বংশ যেখানে যে থাকে । 
তোমার প্রমাদেতে মারিব একে একে ॥ 
অনেক ব্রা্ষণ হিংসে বহু দেব খষি। 

শপ ওলি পনর সি লে পতন ০৭ লী লস্ট পি পোল ১ এমপির এন শে এএ 

মনোনীত বুঝে আসি মহেশজায়ার । 
রাম বলেন কতক্ষণে আসিবে আবার ॥ 
ম।রুতি বলেন এক তিল ছাড়া নই। 
কি বলেন 'কাত্যায়নী কথা ছুই কই ॥ 
এত বলি মারুতি যে হইল বিদায় |. 
মহামায়! মশ্দিরেতে অবিলন্দে যায় ॥ 

মক্ষিরূপে কহিলেন যোগগ্ঠ।র কানে । 
মী বেটা! আনিয়াঙ্ছে শ্রীরাম লশ্মমণে ॥ 
নরবলি দিবে শুনি বেল! দ্বিপ্রহরে ৷ 

,; আপনি কি এই আজ্ঞা করেছ মহীরে ॥ 
সবংশে মারব মহা দেখেবে পশ্চাতে । 

ডুবাৰ তোমার জলে মন্দির সহিতে ॥ 

রামের কিন্কর আমি স্ুর্গীবের দাস। 
এত শুনি দেবীর ঈষৎ হল হাস ॥ ; 
মহাঁদেবী কহিছেন অতি সঙ্গোপনে। 
পবিত্র হইল পুরী রাম আগননে ॥ 
অশেষ পাপের পাঁপী.এ মহীরাবণ । 
দেব দ্বিজ ধণ্ম ঙিংসা করে অন্ুক্ষণ ॥ 
নিশাচর নাশিতে আ্ীরাম অলতভার । 
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহর ॥ 
মহী বিন।শের যুক্তি শুন হনুমান । 
৪ আনিবে রাঁছে (দিতে বলিদান ॥ 

। রামেরে কহিবে কর দেবীরে প্রণাঁম। 
প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম ॥ 
রাস কহিবেন শুন হে মহীরাবণ 

_ দেখাইয়। দেহ দেখি প্রণাম'কেমন ॥ 
প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে । 

গোহত্য। প্রস্থতি পাপ কৈন রাশি রাশি ॥ | অক্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে ॥ 
দুর্জয় রাক্ষপ বংশ হইবে সংহার। 
রাক্ষদ বধিতে প্রভু তব অবতার 

অলক্ষিত মায়া তব কোন জন "জানে | 
মরণ 'ইচ্ছি়। তোমা আনিল এখানে ॥ 
মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাত] । 
প্রীতিবাক্যেকব গিয়! গুটিকত কথা ॥ 
তাহে ঘি মধীর করিতে ,চান হিত | 
সাগরে ডুবাব লয়ে মন্দির সহিত ॥ 

হ্রেটমুণ্ডে পড়ে মহী প্রণাম.করিবে। 
তুমি লয়ে এই খড়গ মহীরে কাটিবে ॥ 
দেবী বলিলেন বাছ এই যুক্তি সার 
শ্রীরমের কর্ণ গিয়া কহ সমাচার ॥ 
শ্রীরাম শিবের গুরু আমি তাহা জানি । 
শিব রাম অভেদ কহেন শুলপাণি ॥ 
অনাথের নাথ রাম জগনতর সার । 
পলকে উৎপত্তি স্থিতি জগত সংসার ॥ 
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যোগে যোগাধর পরলাম কালে মহাকাল? 

পলাম আগমনে ধন্থ হইল পাতাল ॥ 
মুঢ়বুদ্ধে মহী চাহে রামে দিন্তে বলি । 
অবশেষে হবে যাহা তোগারে মে বলি ॥ 
দেবীরে প্রণাম করি হনৃমান গেল। 
জ্রীরামের নিকটেতে উপনীত হল ॥ 
যেখানে আছেন রন্দী প্রীরাম লক্গমণে। 
কহিল দেবীর কথা ছুজনার কানে ॥ 
উপার কহিয়া দেবী দিলেন মন্ত্রণা 
যখনু করিবে মহী দেবী আরাধনা ॥ 
যখন লইয়া যাবে তোমা (োহাকারে | 
সেইক্ষণে আমি গিয়! প্রবেশিঘ ঘরে ॥ 
যন্দীর্ূপ হইয়ে থাকিব অলক্ষিতে । 
আমিবেন মহীরাজা দেবরে পুজিতে ॥ 
প্রণাম করিতে কবে সমর্পিয়! পৃজখ | 
পণ[ম না জানি মোর্] রাজপুজ্র রাজ ॥ 
কিদ্ূপে প্রণাম করে কিছুই না জানি । 
প্রণাম করিয়া রাজ। দেখাও আপনি ॥ 
প্রণ।ঘ করিবে রাজ! দেবা নিদ্মান । 
মুণ্ড কাঁটি তখনি করিব ছুই খান ॥ 
তোমাদের বাঁকো যদি না করে প্রণাম। 
সবংশে বধিব বেটায় করিয়। সংগা ॥. 
বু.ক আটু দিয়া মুণ্ড ফেনাব ছড়ি । 
যাইব মহ'র রক্তে দ্েরীরে পুজিয়! ॥ 
মারুভির বচনে হরি ছুই ভাঁই 
তোম। হৈতে পঙ্কটেতে পরিস্রীণ পাই ॥ 
এই যুক্তি করিয়া রহিল তিন জন । 
দেবীরে পুজিতে রাজ! করিল! গমন ॥ 
অ দেশিয় আুনাইল শ্রীরাম লক্ষণে । »* 
ছুজনারে রাখে এনে দেবীর দক্ষিণে | 
হেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে। 
অলক্ষিতে রহিলেন দেবীর প্রান্তরে ॥ 

পুজা করিবারে রাজা বসিল আসনে । 
প্রতিমার"আবড়ে থাকি হনু দেখে শুনে ॥ 
নিকট হইল কাল ৫স.মহীরাবণে। 
কতিবাস বিরচিত গীত রামায়ণে ॥ 

স্াপীপ্পাশি শপা পপাাসেপসপী 

মহীরাবণ বধ। 

রুরযোঁড়ে ব্রহ্মারে কহেন স্থরপ'ত। 

রাগ লক্ষাণের কিসে হইবে নিষ্কৃতি ॥ 
মহীরাবণ হিয়া লয়েছে দুই ভাই। 
কেমনে উদ্ধার হবে ভাবি মনে তাই ॥ 
এতেক শুনিয়া ব্রক্গা দেবের বচন। 
হাঁসিয়া বলেন শুন সর্বব দেবগণ ॥ 
শক্রুধনু নামে ছিল গন্ধার্ব সন্তান | 
পবিধুতর সন্মুখে নিত্য করে নৃত্যগান ॥ 
নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষুণর সদনে | 
তাহারে বড়ই তুষ্ট দেব নারায়ণ ॥ 
বিঞ্ু সম্ভাষিতে গেল অধ্টীবন্ু খষি। 
বাঁকা মুর্তি দেখিয়া গন্ধর্ষেব হৈল হাসি ॥ 

| মুনিরূপ দেখিয়া গন্ধে কুরে ব্যঙ্গ | 
মুনিরে দেখিতে তার হৈল তাল ভর্ঈ ॥ 
মুন কহে মোরে দেখি কর উপহাস। 
স্বন্দর শরীর তব হইবে বিনাঁশ ॥ -** 
পাপী হয়ে জন্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে। 
ধরির] বিটক মুক্তি থাকহ পাতালে ॥ 
শুনিয়। মুনির শাপ*চিন্তে বিগ্যাধর 
কি'দোষে দারুণ শাপ দিলে মুশিবর ॥ 
অজ্ঞান পাতকী আমি তোমা,না হ চিনি। 
ত্রিভুবনে পুজিত আপনি মহাঁমুনি ॥ 
কূপ! কর ধরি আমি তোমার চরণ । 
কর প্রভূ এ পাপীর পাপ বিমোচন] 
শাক্রধন্ বচন শুনিয়ী মুনিবর | 
গ্রসন্ন হইয়! তবে করেন উত্তর ॥" 
আমার বচন কভু না হইবে আন। 
পাতালে, র।হবে হরে রাক্ষস প্রধান | 

তপঃফলে মহামায়! খাকিিবন ঘরে 1, , 
স্থথেতে.করিবে রাজ্য মহেশের বরে ॥ 
দুরন্ত রাক্ষদবংশ করিতে সংহার। 
মন্থয্য রূপেতে বিষু্ হবে অবতারু ॥ 

| সেই' রাম লক্ষাদ্দেরে লয়ে যাবে হরে । 
পাতালে রাখিবে লয়ে আপনার পুরে ॥ 
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মুণ্ড কাটা ঘাবে তোর হনুমান হাতে ।. 
শাপে মুক্ত হয়ে পুনঞ্চ আসিবে ব্বর্গেতে ॥ 
হনুমান হাতে হবে শাপ বিমে চন | 
আমার বচন সিথ্যা নহে কদাচনণ। 

এতেক বলিয়া মহী গেলেন স্বস্থানে । 
সেই হৈল শহীরাবণ পাতাল ভুবনে ॥ 
মুনির বচন ক নহেত অন্যথা । 

দেবগণ চশি গেল হুইন্ভাই যথা ॥ 

ব্রহ্ম! আদি করিয়া ষতেক দেবগণ।" 
কৌতকে দেখিতে যান মহীর মরণ ॥ 
যতেক দেবতাগণ রহে শৃন্যপথে 
মহামায়া'পুজে মহী হর্ষ মনেতে ॥ 
রাশি রাশি ফল ফুল দিয়ে রাজা পুজে। 
শা ধণ্টা'ঢাক ঢোল নান! বাগ বাজে ॥ 
অর্চন। করিল রাজা খাণ্ড। খরশাঁন |. 
প্রণাম করিতে মহী কৈল সন্বিধাঁন। 
শ্রীরাম লক্মবণ বলে প্রণাম না জানি । 
কেমনে প্রণাম করে দেখাও আপনি ॥ 
বিধির নির্ববন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি । 
রামেরে দেখায় রাঁজা নমস্কার রি ॥ 
দণ্ডবৎ শত করে দেবীর সম্মুখে |: 
প্রতিমার আড়ে খাকি হনুমান দেখে ॥ 
দেবীর হাতের খড়গ লয়ে হনুমান | 

লাফ দিয়ে মহীরে করিল ছইখান ॥ 
প্র তমা বর পণী দেবী মহামায়া হাসে। 
অনুচরগণ' দেখে পলায় তরাসে ॥ 
মুক্ত করিলেন হনূ শ্রীরাম লঙ্গমণ। 
হনূর প্রতাপেতে হাসেন দুইজন ॥ 
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ | 
হনূর্মীনে কোল, দিল! শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
অদ্ভুত অশ্রুত কথ! রাম অবতার । 

সেবক হইতে রামের হইল নিস্তার ॥ 
মুনি শ্বাপে মুক্ত হৈল সে মহীরাবণ। 
গন্ধব্ব রূপেতে গেল অমর ভূবন ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কথ্িত্বে বিচক্ষণ । 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত'রামায়ণ ॥ 

| ৪৮ 
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অহীরাবণ বধ। , 

রূমণ্ডণ গাইতে গাইতে রে তনু 
পতন যদি রে হয়। " 
যায় অমরকৃবনে,চাপিয়া নিম[নে, 
শমন চাহিয়ে রয় ॥ 

অদ্ধ নাভিকূপৈ লয়েরে যখন ডুবায় । 
শত শমন আগিয়ে তারে, মন 

, কি করিতে পারে, পাতকী 
" তরাতে শ্রীরামের নামটী ওগো 

৪. এসেছে সংসারে ॥ প্রু॥ 

মহ'রাবণ মৈল দেখি যত নিশাচর । 
ধইরা কইল রার্তা পুরীর ভিতর ॥ 
পলায় সকল লোক কেহ নাহি রহে। 
কপালে যা লেখা থাকে খণ্ডিবার নহে ॥ 
অ'চঘিতে রাজ। লয়ে পড়িল প্রমাদ। 
অন্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ ॥ 
রাজার মরণ শুনে রাণী জ্বলে কোপে । 
আনুখানু বেশতৃষা অধরোন্ঠি কাপে ॥_ 
রাণী বলে এই ছিল ঘোগাগ্ভার মনে। 
এতকাল পুজা খেয়ে মারিল রাজনে ॥ 
মহীরে দিলেক বলি, দেবীর সাক্ষাতে ৷ 
মাঁঞ্ল আমার রাজ্য মহামায়া হতে ॥ 
দেবীর সহায় হয় কপি "আর নর। 
কি দেষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর ॥ 
আগে গিয়া প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে। 
নর বানরের প্রাণ লব শেষকালে ॥. 
এতেক বলিয়া মহীর/বণের নারী ।* 
ধনুক লইয়া উঠে মার মার করি ॥ 
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসঙ্থ্য গণন। 
হনুর উপরে করে বাণ বাঁরষণ। 
বড় বড় বৃক্ষ মত মারে হনুমান | রর 

বাণেতে কাটিয়। রাণী করে খান খান'॥ 
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মারুতি | 
কোপ করি রাণীর উদরে মারে'লাখি ॥ 

| দশমাস গর্ড ছিল রাণীর উদরে। * 

 প্রসবে সন্তান এক মহা ভয়ঙ্করে ॥ 

৩৭৭ 
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_অই্টগ্োটা বাছ তার চারি গোটা মুণ্ড। 
বিকট মুর্তি তার দেখিতে প্রচণ্ড | 

ভূমিষ্ঠ হইল পুত্র অদ্ভুত বিক্রম 1 
ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ যুগাত্তের ষম ॥ | 
মহাযুদ্ধ আরম্তিল হনুমান সনে.। 
সাঁপটিয়। কীল লাথি মারে হনুমানে ॥ 
গর্ভের রুধির পুজে বঠাপিত শরীরে । 
আচম্বিতে সংগ্রামেতে দিংহনার্ঘ করে ॥ 
উলঙ্গ উন্মত্ত যেন পাগল সমান । 
তাহার বিক্রম্ব দেখে হাসে হনুমান 1" 
শ্রীরাম লক্ষণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস । 
হনুম্ধাৰ বলে বেটার বড়ই সাহস ॥ 
এখনি জন্মিয়! পুত্র করে ঘোর রণ। 
মহীরাবণের বেট! মে অহীরাবণ ॥ 
তআথাঁলি পাথালি.হানে মারুতির বুকে । 
কিছু নাহি বন্ধে হনূ সন্বরিয়। থাকে ॥ 
হনুমান বলে বেটার আঁ দেখি অতি। 
এখনি পাঠাব তোরে-যমের সংহতি ॥ 
মারবারে হনুমান ধায় উভরড়ে। 
ধরিতে না পারে শিশু পিছলিয়া গড়ে ॥ 

হেনকালে হনুমান চিত্তিল উপায়। 
পবন ম্মরণে বরণে ঝড় বয়ে যায় ॥ 
বিষম বাতাসে ষূল! লাগে তার গ্ৰায়। 

, পাঁছড়িয়া ধরে হনু আর কোথা যায় ॥ 
দুই পদে ধরে তারে লয়ে ফেলে দূর । 

' পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চুর ॥ 
সংগ্রাম আইল আরু যত.যত জন। 
লইল সবার প্রাণ পবননন্দন ॥ * 
পাঁতালবাসী মুনি ধষি হৈল আনন্দিত । 
ভয় দূরে গেল সবে মহা! হরধিত ॥ 
গেলেন দেবতাগণ আপনার স্থান। 
হনুমানে সকলেতে করিয়ে কল্যাণ ॥ 
শক্ররে মারিয়ে যাত্রা কৈল তিনজন 
মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন । 
সাধিয়া নামের কার্য চলিল। সত্বর। 
শা কে করিবে মম পাতাল ভিতর ॥ 

ঘামায়প 
সপর্ট শী লিল আশি সপ উট রাস ্পুিনছি এস ৯ পরিপাটি শিক সালা পিসি শির পলিসি ৯৫ শী পিপাসা স্িস্সি পরিপাটি পপি পাতি লা লট পা ১০ সপ পাস্তিপর্িশিসী পে পোপ শিস, লো পাস এ এ পর 

এত শুনি হনুমান করি নয়ক্কার 
পাতাল হইতে দেবীর করিল উদ্ধার ॥ 
হইয়ে হরিষযুক্ত চলে তিন জন । 

জাগে রাম পাতে হনু মধ্যেতে ল্মমণ | 
ন্ুড়ঙ্গের পথেতে উঠিল তিন জন । 
কৃত্তিবাঁস কিরচত গীত রামায়ণ ॥ 
রাম লক্ষ্মণ পাইয়। সুীর বিভীষণ। 

জাদ্বুবানে দিল কোল.এই তিন জন ॥ 
হনূর প্রশংস! করে শ্রীরাম লক্ষাণ। 
হনুমানে কোল দিল স্ুত্রীব বিভীষণ ॥ 
জান্ুবান কোল দিয়। কৈল আলিঙ্গন । 
ধন্য হনুমান বলে যত কপিগণ ॥. 
ছুই প্রহর আকাঁশে'-যখন দিবাকর । 
পিংহনাদ ছাড়ে তখন ভল্লুক বানর ॥ 
চারি দ্বার চাঁপিয়। বানরে লিংহনাদ । 
শুনিয় রাবণ রাজ! গপিল প্রমাদ ॥ 

মহীর।বণ পড়িল শুনিল দশাঁনন। 
জীবনের আশ। ছাড়ি করিছে ক্রন্দন ॥ 

রামীয়ণ গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। 
যেই জন শুনে তার পুরে অন্ভিলাষ ॥ 

. বাবণের তৃতীয় দিবল যুদ্ধে গমন। 

. বাম যা কর নিজ গুণে, আমি 
ভজন সাধন জানিনে। 

মিছে গেল দীনের দিন, না হ'ল 
ভঞঙ্জন ঘেরিল শমনে ॥ 

যা কর্ক হে রামচন্দ্র জগত 
গেঁসাই । আমার তোম! 
বিনে ত্রিভুবনে কেহ নাই ॥ 
মাঁয়ানদীর তীরে আছি'রাম. 
তোমার চরণ করে সার। 

ও রাঁ্দ চরণতরণী ক'রে রাম 
. আমায় কর হে পার ॥ 
স্ত্রীলোকের ক্রন্দমম উঠিল ঘরে ঘরে । 

অভিমানে শোকে মত্ত রাঁজ। লঙ্কেখরে ॥ 

সুঝিবার তরে সাঁজে রাজ দশানন। 

সর্ববার্গে ভূষিত কেল রাজ আভরণ ॥. 



লন্বাকাড। 

ভয়ে অভিমানে -রাঁজা আঁখি ছল ছল। 
কোপমনে যুঝিতে চলিল রণন্ছলে ॥ 
আপনি করিছে সাজ লঙ্ক। অধিকারী? 
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী 1 

দশ মুণ্ডে রতন মুকুট সারি সারি 
স্বগমন্তদ পর্িলেক হ্বগন্ধি ক্তী ॥ 
নান! অলঙ্কারে কুরে ভূবন উজ্জ্বল । 
দশ ভালে দশ মণি কর ঝলমল ॥ 
কোঁপে ঝঁপে অধরোষ্ঠ চলে রণমুখে | 
দশ হাগাঁর রাণী এসে থেরে চ।রিদিকো। 
কেহ ধরে আশে পাশে কেহ ধরে কর। 
কারো পানে কিরিয়। না চান. লঙ্কেশ্বর ॥ 

ন। থাকে রাবণ রাঁজাঁ কারো উপরোধে । 
রাণী মন্দোদরী গিয়া পশ্চাতে বিরোধে ॥ 
মতন্দাদরী,'বলে শুন লঙ্কা অধিপতি । 
কুদ্ধিমন্ত হয়ে কেন ছন্ম হৈল মতি ॥ 
পরম পণ্ডিত তুমি বলে মহাবীর | 
বিশ্বশ্রব! মুনির পুক্র পঃম সুধীর ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল জিনিলে বাহুবলে । 

৩ধঠ 

দশানন,বলে সীতা৷ দিতে.পারি ফিরে । 
হামিবেক বিভীষণ সবে না শরীরে ॥, 
কহিবেক ইন্দ্র আঁদি যত দেবগণ। 
যুদ্ধে হেরে সীতা ফিরে দিলেক রাবণ ॥ 

ছোট হ'য়ে খোঁট। দিবে বড় ভয় বাসি ৮ 
সাম্তবনা হইয়ে গৃহে ফৈসহ]গ্রেয়সী॥ 
বরঞ্চ১রামের শেরেএত্যজিব জীবন । 
সীতা ফিরে দিতে.না:পারিব:কদাচন ॥ 
মন্দোদরী বলে রাণী ভাগ্য হলে হীন। 
রল বুদ্ধি পরাক্রম্ পাসিরে প্রবীণ ॥ 
আসক্গ সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত । 
কোপ না.করিহ রাজ1.শুনহ কিঞ্িঃছ ॥ 
সংসারের কর্ত! রাম পতিতপাবন 1. 
ত্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন | 
সত্বগুণে যেই প্রভু পালেন সবারে । 
শক্রভাবে আইলেন মারিতৈ তোমারে ॥ 
লক্ষীরূপা, সীতাদেবী পুজিত। ভূব্নে । 
: লক্ষবীরে দিতেছ ভুঢখ অশোকের, বনে. ॥. 
৷ যে জন পাঁলন কর্তী সেই জন মারে । 

যম ইন্দ্র কষ্পমান তোমারে দেখিলে ॥ | অভাগ্য তোমার:মত-নাহিক সংসারে ॥ 
সর্বশীস্ত্রে বিজ্ঞ ভূমি লঙ্কা অধিকারী? ; ঈষৎ হাসিয়! কহে,লঙ্কা, অধিকারী | 
অ'মি কি বুবীব তোমায় হীনবুদ্ধি নারী, ॥ | সামান্য যে বুদ্ধি তব রাণী মন্দোদরী ॥ 
তথাপি কিঞ্চিৎ বলি কর পরিহার | শক্তিরূপা' মহালক্ষণী সীত। ঞকুরাণী | 
স্থির হয়ে দাণগ্ডাইয়ে শুন একবার ॥ তৃমি কি বুঝাবে মোরে আহি তাহ। জানি 
মুনিগণে কহে সর্বৰ শাস্ত্রের বিহিত্ব |  ; জপ যজ্জ'গুজ! ক'রে রাখিতে না পারে । 
রমণীর সুমন্ত্রণ। শুনিতে উচিত ॥ 
বিপতে স্ুুনুদ্ধি যদি রমগীতে বলে । 
সে বুদ্ধে পুরুব থাকে পরম কুশলে । 

বহুকাল লঙ্কাপুরে করিল রাজত্ব | 
কোঘ যুগে দেখিস্ত্রাছ এমন অনিত্য ॥ 
কে!নকালে বানরেতে লঙ্মেছে সাগর । 

..বিনা অর্চনাতে পড়ে আছেন ছুয়ারে॥ 
নীরাহারে অনাহারে জপে কতজর্ন॥ 
মৃত্যুকালে নাহি পায় যেই শ্রীচরণ ॥4. 
ধ্যানযোৌগে ভাবিয়া] না পান মুনি খষি | 
সে রাম ভাবেন আমায় নিরাহারে বসি ॥ 
জাঁপিহে আমীর রূপ ভ্রীরামের মনে 1, :. 

কোনকালে দলিলেতে ভেসেছে পাথর ॥ | ভাষিছেন ক্দাঁসারে বধিবে কতক্ষণে ॥ 
অপরূপ এমন শুনেছ কোন দেশে । মরিব রামের হাতে ভাগ্য যদি আছে ॥ 

পাষাণ মনুষ্য হয় চরণ পরশে ॥ যমের না হবে সাধ্য ঘনা ইতে-.কাঁছে ॥ 
আরাম মনুষ্য নন নিষু৪ অবতার | '| বিষুদুতে লয়ে যাবে তুলিয়ে বিমানে &. 
সীতো, ফিরে দেহ যুদ্ধে কাঁ্ধ্য নাহি আর &1 সমান প্রতাপে যাঁব জীবন মরণে ॥ 



৩৮ র'মায়ণ। 

* পা ৬পাসিপাসিল পাপা স্পিন পাম্পি পিসি তলি্পাসপিপাসিপিস্পপসিিস্পিস্প স্পা 

ইন্দ্র সাদি দেবতা জবনে আজ্ঞাকারী। | লইয়া তরচ্ধার আজ্ঞা যতেক অমর। 
মরিয়! বৈকৃ্ঠে আমি বাব সর্ধবোপরি ॥ ; রাম লাগি রখ পাঠাইল পুরন্দর ॥ 

৬ এসসি 

ন] বুঝিয়! ভাগ্যহীন কহিলে আমারে |  : স্বর্গ হতে নসে রথ পড়িছে বিজুলি । 

আম! মম ভাগ্যবান ন/হিক মংলারে ॥ ' । রথ টিতে মাথা নোভা সারথি মাতুলি। 

দেখিব করিয়। যুদ্ধ মরি কিব! মারি । ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিব্য ধনুঃশর । 
ক্রন্দন সন্বরি গৃহে যাহ গন্দোদরী ॥ | আর এক পাঠাইল স্বর্ণ টোপর ॥ 
মরণ নিকটে তার কি করে ওধধে | ৷ মারি প্রভু রাঁধণে দেবের কর হিত। 

না রহে রাঁবণ মন্দোদরীর প্রবোধে ॥ | ত্রিভুবনে কীর্তি রাখ রামায়ণ গীত ॥ 
স্বামী গ্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল । রাম লক্ষণ স্থগ্রীব রাক্ষদ বিভীয়ণ। 
মন্দোঁদরীর চক্ষে জল করে ছল ছল | (1. আচম্বিতে রথ দেখি চমকিত মন ॥ 

অন্তরে জানিয়] রাণী কান্দিল প্রচুর ৷ কোথাকার রথখান কাহার মাতুলি। 

দশ হাজাঁর সতিনীতে নিলপ্অন্তও্পুর ॥ | রাবণ প্রেরিত রথ মায়।র'পুন্তলী ॥ 

অফ্টীদশ রৃহন্দের বাহিরে রাবণ । | রামেরে জিনিতে নারে ছুট দশঙ্বন্ধ । 

সারথি সাজায়ে 'রথ যোগায় তখন ॥ | রথে তুলি কোথা লবে করিয়ে প্রবন্ধ ॥ 

বনক রচিত রথ স্থগঠন চাকা । কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ। 

উপরেতে শোভ। করে ধ্বঙছের পতাকা ॥ ূ রথ দেখি রাম সৈন্য ভাবে মনে মন ॥ 

বিচিত্র নিম্মীণ রথ মাজিল প্রচুর । ৮ 

খের উপরে রাজা সংগ্রামের শূর ॥ শ্ররামের সহিত রাবণের যুদ্ধ । 

দশনন বলে অস্ত্রধারী যত জনে । 
ছোট বড় সাঁগিয়! আন্ুক মম সনে ॥ রসন! র।মনাম ভুলন! রে। দেখ 
মহীরাবণ পড়িল বংশের চুড়ামণি। মিছে মীয়াজাঁলে, বদ্ধ করে কালে, 
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥ ডুবায় অকুল প'থারে ॥ ও ॥ 
যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর । উন্দ্রাথ রাবণ দেখিয়া রণস্থলে | 

সাজিয়! রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥ চিন্তিত রাবণ রাঁজা টুটে আসে বলে ॥ 
পশ্চিম ছবারেতে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ । ; রথের দারথি রাম কৈল প্রদক্ষিণ 

'বুঝিবারে সেই ছ,রে গেলেন রাবণ ॥ রথে উঠে মনঘুনাথ সংগ্রামে, প্রবীণ ॥ 

হাতে খনু রাম ভ্রমিছেন রণস্থলে । চিনিল রাবণ রাজ। ইন্দ্রের বিমান | 

লঙ্কা তে।লপাড় বানরের কোলাহলে ॥ ; মনে মনে দশানন করে অনুমান ॥ 

কোলাহল শুনি রাবণ আইল ত্বরিতে । ৰ কোথা গেল ইন্দ্রজিত ভাই কুম্তকর্ণ। 
ভুবন বিজয়ী ধনুর্ববাণ করি হাতে ॥ এখনি দেবতা বেটাঁয় করিতাম চূর্ণ ॥ 

ষ্ 

চাঁরি চাঁকা রথখান অষ্ট ঘোড়া বহে। ] এত দিন করে দেবা! দেবকে মত । 
কনক রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥ অসময় দেখে হ'লে! শক্র অনুগত ॥. 

হেন রথে উঠে যুঝে, রাজা দশ্াঁনন | শত্রুকে পাঠায় রথ আম! বিদ্যম।নে 
শ্রীরাম উপরে করে বাণ বরিবণ ॥ এত বলি কোপদৃষ্টে চাহে স্বর্গপানে ॥ 
রখোপস্সে রাবণ ঘুঝে র।ম ভূমিতলে | কোপ মনে মাতুলিরে হে লঙ্কেস্বর | 
দেবণণ কম্পমান গণণমগ্ুলে ॥ সবলের অনুবল'ধতেক অমর ॥ 
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একে একে কাঁটিব সকল দেবগণ ॥ 
কোপ সমন্বরিয়া রাজ! বসি মনোছুঃখে। 
নথ চালাহয়। দিল রামের সম্মুখে ॥ 
কো(পেতে রাবণ ক.র বাণ অবত।র ৷ 

তিন লক্ষ'বাণ মারে সর্পের আকার ॥ 
সর্পবাণ দেখি রুমের লাগিল তান ।' 
বুঝি পুনঃ*এড়িল বন্ধম নাগপাশন॥ 
নাগপাশ-নিবারণ জানেন সন্ধান ।' 

মন্ত্র পড়ি শ্রীরাম এড়েন'খগবাণ । 
গরুড় হইয়। বাণ আকাণ্তেে বুলে 
রীবণের, সর্পবাণ ধরে ধরে গিলে॥ 
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল কুপিল,রাবণ। 
রামের উপরে করে বাণ বরষণ ॥ 
বাণ বরসলিয়। বিদ্ে ইন্দ্রের মাড়ুপিৎ। 
জর্জর ইন্দ্রের অশ্ব মুখে ভাঙ্গে নাশি ॥ 
কোপেতে রাবণ বজ্র জাঠ! লয় হ'তে । 
জাঠ' দেখি দেবগণ লাগল চিন্তিতে ॥ 
জাঠাগাছ হাতে করি তর্জ্জে লক্ষেশ্বর | 
ডা'কয়। র'মের তরে করিছে উত্তর ॥ 

এই আম জাঠা মারি পুরিয়া সন্ধান | 
রক। কর দেখি রাম ধারে ধন্ুর্ববাণ ১. 
মন্ত্র পড়ি দশানন জাঁঠাগছ এড়ে | 
যত দূর যাঁয় জাঠা তত দূর পুড়ে ॥ 
বুক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষ সব জ্বলে । 
আলে। করে আসে জাঠা গগগীমগুলে ॥ 
যত বাণ এড়ে বলাম জাঁঠা নিবারিতে | 
সর্বব অস্ত্র পুড়ে যাঁয় জাঠার অগ্নিতে ॥ 
বাণ-পোড়াইয় জাঁঠা যায় বায়ুবেগে | 
মাতুলি তথন কহে শ্রীরামের আগ্গে ॥ 

'ইন্দ্র-পাঠাইল শেল সংসার বিজয় । 
সেই শেল মার প্রভু জাঠা হবে ক্ষয় ॥ 
এডিলেক শেলপাট মাতুলির বোলে । 
রাবণের' জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে ॥ 
জাঠাগাছ কাট! ঠেল রুধিল রাবণ। 
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 

বাছিয়া বাছিয়া বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর | 
বাণ,ফুটে রঘুনাথ হইল কাতর ॥ 
কাতর হইয়া রাম ধনু "দিল টান। 
বিদ্ধ রাবণের অঙ্গ, কৈল খন খান ॥ 
ছুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম ভিতরে । 
কোপে রাম গালি পাড়ে রাবণের তরে॥ 
সবে বলে তোমগ্ুরে রাবণ মহারাক্গ | 
ৃ পরন্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাই লাঁজ॥ 
শীত যদি আঁনিতে আগার বিদ্ামানে | 
॥সেই দিন পাঠাতাম খরের সদনে ॥ 
ৰ বিদ্যমানে না আনিয়: করিলি যে ঢুরি |] 

দেখাদেখি আজি পাঠাইব ঘমপুরী ॥ 
দণামুণ্ড স্ছায়েছ নানা অলঙ্কারে । 
গড়াগড়ি যাঁবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে ॥ 
ব্রহ্মা বিষণ মৃহেশ্বর দেবেন্দ্র বাসুকী |: 
পড়িলি আমার হাতে কর সাধ্য রাখি ॥ 
ৰ গালি দিয়! শ্রীরামের বল বেড়ে আনে । 

বাছিয়া বাছিয়! বাঁণ মারেন হরিষে ॥ . 
বানরেতে গাছ পাথর ফেলে চারিভিতে। 

। চাঁধিদিকে মারে রাবণ ন। পারে সহিতে ॥ 
আনুঃশেষ হয়ে রাবণ টুটে আসে বলে। 

| চরিদিকে রাঁমরূপ রাবণ নেহালে ॥ 
। বজ অন্ত্র মারে রাম রাবণ উপর । 

মুচ্ছিত হইয়ে পড়ে রথের উপর ॥ 
হাত পা আছাড়ি রাজ! করে ধড়ফড় । 
রাবণ লয়ে সারথি উঠিয়। দিল রড় ॥ 
কত দূর গিয়ে,রাজ্। পাইল চের্তন | 
সারথিরে গালি পাড়ে ঘুর্ণিত লোচন,॥ . 
বৈরী সনে রণ আমি করি রণস্থলে । 
রথ লয়ে পলাইয়ে এলি কার বোলে ॥ 
বলে ভ্রটি (দেখি বেট! হইলি কাতর । 
অল্প জ্ঞান কৈলি বেট। বুঁকে নাহি উর ॥* 
রম সনে যুক্তি করে আছ মম সনে। 
ভঙ্গ দিয়! এলি বেটা ভয় নাই মনে ॥ 
ভয়েতে সারথি কুহে যোড় করি 'হাতি। 
আমারে না কর কোপ রাক্ষসের নাথ ॥ 
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রূণে মূচ্ছণ দেখি তব বিষম সংগ্রাম । 
রণশ্রমে ঘোড়ার বহুল কালঘাম ॥ . 
সারথি ফিরায়ে রথ রাখে যোদ্ধাপতি । 
লারথিএ ধর্ম এই গুন ন্রপতি ॥ 
রণে মুচ্ছ1 দেখি তব 'হইনু অন্তর। 
অবিচারে কেন মোরে বল কটুত্তর ॥ 
হিত চিন্ত। করিতে হইল. বিপরীত । 
আমারে দিতেছ দোষ নহেত উদিত ॥ 
কোন ন! করিহ রাজা না৷ কহিও বাড়া। : 
এত বলি চালাইয়। দিল অষ্ট ঘোড়া ॥ 
কোপ মনে অশ্বপৃষ্ঠে মারিল চাবুক । 
বেগে উত্তরিল রথ রামের সম্মুখ ॥ 
রাম বলে মাতুলি হে হও সাবধান । 
আরবার রাবণ আইল বিদ্যমান ॥ 
মনে মনে চিত্তিঘ্া। মূরণ কৈল সার। 
মরেছিল আরবার,পাইল নিস্তার ॥ 
ইন্দ্রের সারথি বড় যুদ্ধে বিচক্ষণ। 
রথ চালাইয়া দিল ত্বরিত গমন ॥ 
রাবণের রথ উপনীত শীঘ্বগতি | 
ছুই জনে বাণরৃষ্টি প্রাণের শকতি ॥ 
ছুই রথপতাক1 হইল ঠেকাঁঠেকি। 
আগ্ন সম বাণে মারে ছুজনে ধানুকি ॥ 
অস্থরে ডাকিয়া! বলে'জিনুক রাবণ । 
রামের হউক 'জয় কহে দেবগণ ॥ 
হেনকালে রঘুনাথ পুরিয়] সন্ধান । 
রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষবাণ ॥ 
সেই বাণ সহি রাজা গুদ! নিল হাঁতে। 
তর্জন করিয়া গদা ছাড়ে শূন্য পথে ॥ 
অদ্বচন্দ্র বাণে রাম দেই গদা কাঁটে। 
গদা কাটি সে বাণ রাবণ অঙ্গে ফুটে | 
রক্তববর্ণ গদা রাবণ এটেে পুনর্ববঠর। 
পিশাচ" অস্ত্রেতে রীম করিলা সংহার ॥ 
শিবমন্ত্র পড়ি রাবণ শিধশুল 'এড়ে ।, 
শঙ্কর বাণেতে রাম শূন্যে কাটি পাড়ে ॥ 
ক্রোধে জ্বলে রাবণের ছুআাখি 'দেউটি 
রামের উপরেরাণ পুনঃ এড়ে জানি ॥ 

রাঙহার়ণ। 
সরস, পস্তজ 

রক্তরর্ণ জাঠাগাছ পরশ যোজন। 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাপিল ভ্রিভূষন ॥ 
সূর্যা তেজ ধরে জা অগ্নি উঠে মুখে । 

') বিপরীত শব্দে আসে ন্লামের সম্মুখে ॥ 
জাঠাগান্থ দেখি'রামের হুইল বিম্ময়।] 
ধনুক টঙ্কার দেন রাম মহাশয় ॥" 
আস্তে ব্যস্ত রামচজ্দ্র নান! অস্ত্র এড়ে ॥ 
জাঠার অমতে বাণ ভন্ম হয়ে উড়ে ॥ 
লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠাগাছ আসে । 
ত্রাসেতে পর্বতবাঁণ শ্রীরাম বরিষে ॥. 
পবন বেগেতে জাঠ! আসে শীত্রগতি ৷ 
করযোতে বলে তবে মাতুলি সারথি ॥ 
ইন্দ্র পাঠায়েছেন দেখহু শেলপাটে । 
াঁট ছাড় সেই শেল জাঠা পাড় কেটে ॥ 
মাতৃলির-বাক্যে রাম শেলপাট এড়ি। 
রাবণের জাঠাগাছ শেলে কাটি পাড়ি & . 
জাঠাগাঁছ কাট! গেল.রাবণের ত্রাস । 
জাঠা কাটি শেল আসে শ্রীরামের পাশ ॥ 
জাঠা ব্যর্থ দেখে রাজা যুড়ে নাগপাশ। 
সহ্ত' সহমত ফণী দেখে লাগে জাস ॥ 
পূর্বে রাম পড়িয়াছিলেন নাঁগপাশে। ; 
সেই বাণ দেখে রাম কীপিলেন ত্রাসে, ॥ 
শ্রারাম গরুড় অস্ত্র এড়ে বহিবলে । 

| রাবণের নাগগণে ধয়ে ধরে গিলে ॥ 

রামের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
সপ্তধার বাণে.রাম নান! অস্ত্র কাটি। 
অস্ত্র কেটে রহে রাবণের অঙ্গে ফুটি ॥ 
ক্রোধে করে ছুজনাতে বাঁণ বুরিষণ। . 
লেখাজোখা নাহি বাঁণ বরিষে ছুজন ॥ : 
চক্ষু মুদি ধনুক টানয়ে ছুই জনে । .. 
অগ্নিময় দেখে কম্প লাগে ভ্রিভুবনে ॥ 
ুরধ্য আদি অস্ট' বন্ধু কীপ্টে রসাতলে ॥. 
শৃশ্যেতে দেবতাগণ পলায় সকল ॥ 
ঘন ঘন উদ্কাপাত তারাগ্ুণ খসে । 

| ত্রিভুবন কম্পমান শ্রীরামের ত্রসে ॥ 

ূ ব্যর্থ গেল নাঞ্গশাশ দেখে দশানন । 
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প্রীচরণ্ডরে লঙ্কা করে টলমল । অস্থি বিশ্বে বধুনাথ করিল জর্জলর | 
সিংহনাদে উলিল সাগরের জল ॥ তবৃষুঝে দশানন সংগ্রাম ভিতর ॥ 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মনে হেন গণি । | বিভীষণ বলে রাম ধর্্মঅন্ত্র এড়। 
ধনুকের টঙ্ষার বাণের ঠস্ঠনি'া স্নাবণের স্বর্ণপাটা "কমে কাটি পাড় ॥ 
রোধ হৈল চন্দ্র সূর্য্য গমনীগমন | কক্ষপাটা গেল কাট রাবণ চিন্তিত । 
দিবা রাজি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ ॥ | মনে ভাবে ভগবর্তী ছাড়িলা'নিশ্চিত ॥ 
সপ্ত দিন নাহি দেখি,কে আছে কোথায় | | বিশেষ জানিনু রাম বিঝু অবতার | 
স্গ্রীব অঙদ আদি পলাইয়। যায় । জম্মিলে মরণ আছে চিন্তা কি তাহার ॥ 
নল নীল সুষেণ পলায় হনুমান । ' সক্ষল জীবন মম র'ম যদি মারে । 
সয়ৈম্যে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥ 'রীমের সম্মুখে আজি ত্যজি কলেবরে ॥ 
শরভঙ্গ ঘিবিদ পলায় উভরায় । জনম সফল হবে যাঁব স্ব্গবাস। 
প্নস ৫কশরী ছুটে ফিরয়।'না চায় ॥ রামের শ্রীমুখ দেখি রাবণের হাস ॥ 
আপন কটকে কপি'পলায় অপার । রাবণ বলে প্রীতিবাক্য না কব রামেরে। 
দৃষ্টি নাহি চলে লঙ্কা বাণে অন্ধকার ॥ : দয়া উপগগিলে নাহি মারিবে, আমারে ॥ 
আছাড়ি'ফেলিল হাতে ছিল শালপ্বক্ষ | | রাবণ রামেরে বলে ছাড় অহঙ্কার । 
'উদ্ধমূখে সসৈন্যেতে পলায় গবান্ষ ॥ আজিকার রণে তোরে করিব সংহার ॥ 
শ্রীরাম লক্ষণ ক্রোধে শমন সমান । খর দূমণ নহি আমি লঙ্কার রাঁবণু। 
বাঁকে ঝাঁকে মেলে যেন যম "সম বাণ ॥ | এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥ ৬ - 

যত নিশাচর পলায় ফেলে ধনুর্রণ। শ্রীরাম বলেন তোর কঠিন জীবন | 
আশী কোটি ভলুকে পলায় জান্বুবন ॥ মম বণ খেয়ে বেঁচে-আছহ এখন ॥ 

বম রাবণের যুদ্ধ নাহি.লেখাজৌখা । আবার বাজে যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণে । 
(্টোহার অঙ্গের মাংস*হৈল চাকা চাক ॥ | বণের আগুণ গিয়৷ উঠিল গগণে ॥ 
স্বর্গে, ইন্দ্রদেব কাপে পাতালেতে বলি। ; ঘোর অন্ধকার নিশি বাঁণে দাণ্ড করে। 
বাণের আগুণে দীপ্ত করে রণস্থলী ॥ ,চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
শ্রীরাম এড়েন বাণ তারা৷ যেন ছুটে । ৷ এডিল শঙ্কর বাঁণ রাম রঘুবর | 
রাবণের' অঙ্গে তাহা! কাটা ঠেন ফুটে ॥ +. বুকেতে বাজিয়া রাজা হইল কাতর ॥ 
মারিলেন অগি বাণ ঘোর শব্দ শুনি। বাণ খেয়ে দর্শানন অন্তরেতে কাপে। 
হেন বাণ,দশানন কিছুই না জানি ॥ পার্ববতীয় মহাশুল এড়িলেক কোপে ॥ 
শ্রীরাম এড়েন্ বাণ নামে বেড়াপাকি। *  শুল ফুটে রমুমাথ হৈল অচেতন । 
রণস্থলে;ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ চেতন পাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥ 
ঝঞ্চন। পড়িছে বেন উঠে মহাঁশব্দ | সহত্রাক্ষ বাঁণ রামের চলে উদ্ধীমুখে ) ... 
বাণ দেখে দশানন হয়ে রহে স্তব্ধ ॥ অবিলম্বে পড়ে গিয়া লঙ্গমণের বুকে ॥ 
বজ্যঘাত সমান রামের বাঁণ যায় । বাণাঘাতে মহাত্র।স' পাইল রাবণ। 
নিস্তেজ হইল রাবণ সেই বাণাঁঘায় ॥ 1 বিষুমন্ত্রে গ্রা রাম মারেন তখনু ॥ 
গায়ের ভূষণ গেল'মাথার মুকুটে | কালচক্তে কাটেগদা রাজা দশানন । 
রন্ত মাংস নাহি গায় আস্ি ভেদি ফুটে 1 ; গদা ব্যর্থ গেল ভাবে, কমললোচন । 
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অতিঞ্রোধে এড়িলেন ব'ণ মহাকাল | 

রাবণের বুকে বিষ্ধি প্রবেশে পাতাল ॥ 
পাশুপত বাণ মাপে রাজা দশানন |. 
বিষুলচক্রে কাটিলেন প্রীর।'ম তখন ॥ 
বাণ খেয়ে দশাঁনন ভাবে মনে মন। 

যোঁড় হাতে স্তব করে প্রীরাম'তখন ॥ 

হাতের ধন্ুকবাগ ফেলে ক্থুমিতলে। 
কর যুড়ি করে স্তব বন্ত্র দিয়ে গলে ॥ 
বিশ্বের আরাধ্য ভূমি অগৃতির গতি । 

নিদানে স্থজিতে সৃষ্টি 
তূমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি তোমাতে প্রলয় । 
কালে মহাকাল বিশ্ব-কালে কর লয় ॥ 
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি চরাচর । 
কুবের বরুণ তুমি 'যম পুরন্দয় ॥ 
নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি । 
তোমার মহিম। স্দম। কি জানিব আমি ॥ 

জানি ভকতি স্তুতি জাতি নশচর | 
শ্রীচুরণে স্থান দান দেহ গদাঁধর ॥ 
ভুমি হে অনাগ্য আগ্য অসাধ্য সাধন । 

' কটাক্ষে ব্রঙ্গাণ্ডে নবথণ্ড বিনাশন ॥ 
 আখগুল চঞ্চল চিন্তিয়া শ্ীচরণ। 

কটাক্ষে করণ কর কৌশল্যানন্দন ॥ 
জন্মিয়া ভরততূমে আমি দুরাচার। 
করেছি পাতিক বহু সংখ্য। নাহি তার ॥ 
অপরাধ মার্জন। করহে দয়াময় । 
কুড়ি হন্ত যুড়ি রাজ! এক দৃ্টে রয় ॥ 
কুড়ি চক্ষে বারিধ'র! বহে অনিবার। 
রাঁম বূলে না হইল সীতার উদ্ধার | 
কাধ্য নাই রাজ্যপাঁটে পুনঃ যাই বনে। 
রাবণ পরম ভক্ত মারিব কেমনে ॥ 
কেমনে এমন ভক্ত করিব সংহ!র | 

বিশ্বে কেহ রাঁমনাম না করিবে আর ॥ 
কেমনে মারিব বাণ ভর্ঠভির উপর | 
এতবলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশ ॥ 

বিমুখঃহইয়ী রাম.বসিলেন.রথে। 

, ইন্দ্র আদি দেবগণ লাগিল চিস্তিতে ॥ 

ম্ 

বানায়” | 
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| স্তবে তুষ্ট হৈলা যদি কমললোচন । 
তবেত ম'জল' স্থষ্টি না মৈল রাবণ ॥ 
এত ধলি!দেবগণ করিয়া] যুকতি । 

'! উন্তরিল গির। ঘখণ দেবী সরম্বতী ॥ 

দেবগণ বলে মতি! করি নিবেদন | 

প্রম.দূ ঘটিল 'বড় না মৈল রাবণ1॥ 

স্্রীরীমে করিল-স্তব দুষ্ট নিশাচর । 

তুমি প্রজাপতি ॥' 

স্তবে তু" হুয়ে রাম ত্যাজিল সমপ্র ॥ 
তুমি:বৈন রাবণের কণ্টের উপর 
রিপুভাবে এ্ধামে বলাও কটু ভর ॥ 
এত শুনি বাকৃবাণী চলিল! সত্বর । 
বসিলেন রানণের কের উপর ॥ 

ডক দিয়া বলে রাবণ*্শুন রঘুপতি। 
গ্রথণের ভয়েতে তোম। নাহি ক্র স্ততি ॥ 

অবশ্য ঘুঝিব আমি আইস সত্বর। 
এক বাঁণে ভণ্ড বেটা বাৰি যমঘত্ ॥ 
শ্রীরাম বলেন ম্বৃত্যু উচ্ছল রাবণ । 
এখনি পাঠাব তোরে ঘমের সদন ॥ 
এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর। 
পুনর্ববার তু'লয়া৷ নিলেন ধনুঃশর় ॥ 
পুনর্ববর লাগে যুদ্ধ শীরাম রাবণে | 
বাণে বণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ॥ 

সিংহ দিংহে পর্বতে যেমন বাজে রণ। 

সেইরূপ বাঁজে বুদ্ধ শীরাম রাবণ ॥ 
পঞ্চবাণ যুডে রাম ধনুকের গুপে। 

(সেই বাণ কাটে রাবণ অশিনুখ বাণে ॥ 
গন্ধরর্বাস্্র মারে রাম রাঁবণের গায়। 

দশানন মোহ গেল সেই অস্ত্র ঘায়॥ 

হেনকালে যুক্তি পিলা রান বিভীঘণ। 

ব্র্গ চর্বচ কাটি পাড় মরুক রাবণ ॥ 

ব্রদ্ম মন্ত্র পড়ি রাম ব্রহ্ম অন্তর হানে ।, 

কবচ কাঁটিয়। পাড়ে শ্ীরামের বাপে ॥ 

ত্রক্মকবচ ক।টি রাম তীক্ষ অস্ত্র হানে। 
তবু যুঝে দশ'নন শ্ীরাঁমের সনে ॥ 

ডাঁক দিয়। প্রীরামেরে বলিছে রাবণে। 

কি করিতে পার রীম মনুষ্য পরাণে ॥ 
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রাবণের কথ। শুনি প্রীরামের হাস |; 
অবশ্য রাবণ তোরে করিব ধিনাশ ॥ 

যত বাণ মারে রাম না মরে মাবণ। 

রাবণ মরিবে কিসে ভাবে নারায়ণ ॥ 
সন্ধান পুরিয়া রাম কালচক্র এডি । 
রাবশের মীথা কাঁটি ভূমিতলে পাড়ি ॥. 
এক মাখা কাটা গেল দেখে দেবগণ। 

আর মাথা' সেইখানে উঠে ততক্ষণ ॥ 
আরবার বঘুনাথ অর্দচক্দ্র বাণে। 
ছুই লাথ| কা?টয়। পাড়িল সেইখানে ॥ 
রণস্থলে রাবণের উঠে, ছুই মাথ!। 
দেখি চষণ্ক।র-হৈল সকল দেবতা] ॥ 
আরবাঁর রঘুনাথ এডি ত্রহ্ধজাল । 
তিন মাথণু কাটি বাণ সান্ধায় পাতাল ॥ 
তিন ম।থ* কাটা! গেল দেখে দেবগণে। 
পুনঃ তার তিন মথ! উঠে সেইক্ষণে ॥ 
আরবার সন্ধান পুরিল! রঘুসীর | 

এঁধক বাণেতে তার কাটিলেন শির ॥ 
চারি মাথা কাটা গেল অতি চমতকার । 

ব্রঙ্গবরে চার মাথ। উঠে আরবার ॥ 
মাথা কাটা গেল নাহ মুরে লঙ্ষেশর | 
ব্রহ্ম অঙ্গে পঞ্চমাথা! কটন সত্বর ॥ 
পাঁচ মাথা কাটি রাম মনে আনন্দিত । 
সেই পাঁচ মাথা তখন উঠে আচন্বিত ॥ 
আরব।র রামচন্দ্র এড়ি যমদণ্ড। 

মুকুট সহিত কাঁটে ছয়গোটা মুড ॥ ॥ 

: মাথা কাটা গেল তবু রণে নাহি টুটে। 
 সেইক্ষণে রাবণের ছয় মাঁথা উঠে ॥ 
| ধশ্মচক্র বাণ রাম যুড়েন ধনুকে। 
স।ত মাথা কাটিলেন সধ্ধগন দেখে ॥ 
ম।খ! কাঁটা গেল তু যুঝিছে রাঁবণণ। 
সপ্তমুণ্ড রাবণের উঠে ততক্ষণ ॥ 
সপুমন্র ব্[ণে রাম 'অফমুণ্ড কাটে। 
ব্রহ্মার বরেতে তার অফ্টমুণ্ড উঠে ॥ 
নয় মাথা কাটিলেন 'রধুনাখু কোপে। 
সেইক্ষণে নয় মাঁথ! উঠে এক চ*পে ॥ 

[ ৪৯ ]. 

ঙঁ 

র 

দশ মাথ! কাটা গেল দশ মাথঃ উঠে, 
তখা্সি রাবণ যুঝে রাঁমের নিকটে ॥ 
শ্রীরায় বলেন বেটা বড়ই দুর্বার | 
মাথা কাটা গেল ভবু যুঝে আরবার ॥ 
অুদ্ধচন্দ্র বাণে রাম পুরিল! সন্ধান । 
রাবণের মধ্য কাঁট করে ছুইখান ॥ 
অদ্ধ অঙ্গ পড়ে ফেন পর্বতের ছুঁড়।। 

ব্রহ্মবরে শ অন্ধ অঙ্গ অঙ্কে লাগে যোড়া ॥ 

তবু নাহি পড়ে রাবণ বড়ই ুর্ববার |. 
ব্মের উপরে করে বাণ অবতার ॥ 
রাবণের বাণে রাম জর্জর শরীর । 
সন্রিয়া আকর্ণ পূরেন রঘুবীর ॥ 
শতবার কাঁটিলেন র।বণের মাথা । 
কাটিবামাত্রেতে উঠে তিলে নাহি বাথা। 
ন! মরে কাটিলে মাথা ঘুঝয়ে রাবণ । 

 কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ ॥ 
নি 

মতান্তরে বারণ আন্থিকার 

স্মরণ করেন। 

এত দেখি কোপে কাপে বীর দশানন ॥ 

চাঁপে চড়াইয়! বাঁণ করে বরিষণ ॥ 
আচ্ছন্ন হইল রবি নাখ্ চলে দৃষ্টি। 
বুণ বধ যেন মেঘে বরিধয়ে বৃষ ॥ 
বাঁণে বাণে ক্ষত অঙ্গ বতেক বানর । 
'তাহা। দেখি হনুমান 

বজ্জের সমান কীল রাবণে মারিল ॥ 

' মার খেয়ে দশ:নন হারায় চেতন । 
ধুলায় ল্োটয়ে করে রুধির বমন ॥ 

৷ চেতন পাইয়া] কীল হুনুমানে মারে । রর 

রাঁম জয় বলিয়া আপনি বীর সারে ॥ 

এইরূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম । 
পরেতে সংগ্রহ আদি করেন ত্ীরুম ॥ 
বাণে বাণে কত দেঁছ হেল ছুজনার | 

দশীনন সমর সহিত দরে আর. ॥ 

৩৮৫ 

ক্রোধিত অন্ত ॥. 
1 লাফ দিয়া, বাবণের সম্মুখে পড়িল । 
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চৈতন্য হবে রাঁজা ধুলায় ধূসর | . 
অন্বিকাকে স্তব করে হুইয়! কাতর ॥ 

কোথা মা তরণী তাবর। হওগো সদয় 

“দেখ! দিয়। র্্! কর মৌর অসময় ॥ 
পতিতপাঁবনি পাপহাঁরিণি কাঁলিকে | 
দীনজন জননী মা জগৎ পাঁলিকে ॥ 
করুণানয়নে যাও কাতর কিন্করে । 

ঠেকিয়াছি ঘের দাঁয় রাঁমের সরে ॥ 
আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে । 
শঙ্কর ত্যজিল তেই ডাকি মা তোমারে ॥' 
তুমি দয়াময়ী মাত! শুনেছি পুরাণে । 

ভূমি শক্তি মুক্তি তৃপ্ডি ব্যাপ্ত পরিত্রাণে ॥ 
নাযগুণে ব্যক্ত আছ এ তিন ভুবনে । 
রূপ গুণে অব্যক্ত -নাহিক নিরূপণে ॥ 
যে তব শরণ লয় মা থাকে আপদ । 

প্রমীণ ইন্দ্রের যাতে অমর সম্পদ ॥ 
আমার বাহিক আর ডাকিবার লোক । 
বৃপাবলোকন করি নিবারহ শোক ॥ 
এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ । 
আর হল হৈমবতী মন উচাটন ॥ 

রাবাণের স্তবে অভয়! সস্থ্ট হইয়া 
অভর দান দেন। 

, সবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিল দরশন ৷ 
বসিলেম রথে কোলে করিয়া রাবণ ॥ 
আশ্বান করিয়। কন না কর রোদন । 

ভয় নাই ভয় নাই রাজ! দশানন ॥ 
আসিয়াছ্ি আমি আর কারে কর ডন্ন। 
আপনি যুঝিব যদি-আসেন শব ॥ 
'অমিতবরণ। কালী কোলে দশানন | 

রূপের ছটায় ঘটা তিমির নাশন ॥ 
অলক ঝলকে উচ্চ কাদশ্বিনী কেশে। 
তাহে শ্যামা রূপে নীল সৌদামিনী. যেশে 
কর পদ নখে শশী অনল প্রকাশে । 

বিল্বকপ্ন, ফলিত অথরে মন্দ হাসে ॥ 

সপ শপ পা স্পা পাপা স্পা সন তি 

রমা | 
৮ পাি্রাসিশ শিট পতিত শসা সপ সপ সীতা তি পি শর্ষ তো 

শোক গেল রাবণের দুঃখ, 'বিনাশনে | 

হইল জআহ্নাদ চিত্ত দেবী দরশনে ॥ 
. ( অয়নৈ গলিত ধারা সধিনয়ে কয় । 

বলে দয়াময়ী বিনে সদয় কে হয় ॥ 

সাক্ষাতে করিয়! স্তব রাজা লকঙ্ষেশ্বর ) 

রায় সনে"সইগ্রামে চলিল অতঃপর ॥ 

ছাড়ে ঘন ভুহুষ্কার গন্ভীর গর্জনে । 

ূ ধাণ বরিযণ করে তরল 'তর্র্পে | 

আঁগুপরি যুদ্ধে এল রাম রবুপভি | 

দেখিলেন রাবণের রথে হেমবতী ॥ 

বিম্মুয় হইয়| রাম কেলি ধনুরর্বাণ। 

প্রণাম করিল তারে করি মাতৃজ্ঞান ॥ 

বিভীমণে কন তবে ভ্রিলোকের নাথ । 

রাবণ বিনাশে মিতা হইল ব্যাঘ'ত ॥ 

কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশাননে ॥ 

রক্ষিত রাবণে আঙ্গি হর বরাঙ্গনে ॥ 

এ দেখ রাঁবণের রথে বিভীষণ । 

জলদবরণী কোলে রাজ! দশ।নন ॥ 

দেখিয়। ধার্মিক বিভীষ৭ সবিস্য় । 

প্রম!দ ঘটিল কি হইবে দয়াময় ॥ 
বিষ হইঃ1 রাম বসিল! ভূভলে । 
প্র্নম বিমর্ষ হয়ে ভাবিত সকলে ॥ 

তাঁরা যদি করলেন এমন ব্যাঘাত । 
তবে আর কে করিবে দশাশ্য নিপ।ত 

উপায় নাঠিক আর করিব কেমন । 

দেখিয়। রামের চিন্ত। চিন্তে দেবগণ ॥ 

এ সময়ে হৈমবতী কি কারল। আর। 

দেবারিষ্ট বিনাঁশে ব্যাঘাত চিকার ॥ 
[বধাতারে কহিলেন সহজ্রলোচন । 
উপায় করহ বিধি যা হয় এখন ॥ 

বিবি কন বিধি আছে চণ্তী আরাধনে । 

হইবে রাঁধণ বধ অকাল বোধনে ॥ 
ইন্দ্র কন কর তাই বিলম্ব না সয়।' 

- ইন্দ্রের আদেশে ত্রহ্ম! কহিবারে যায়। 
ভি আপে জজের 
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বাঁবণ বরের দিচিন্ত ব্রহ্ম! কতৃক বোধন ' 
ও যষ্ট্যাি কল্লারস্ী।" 

রাবণ বধের জন্য বিধাত। তখন | 
আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারণ ॥ 
এই ছুই কর্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন । 
অকালে শরতে কৈল চণ্তীর ঘোঁধন ॥ 
দেবগণ সহিতে পুজিল মহামায়,। 
এখানে চিন্তিত রম কি করি উপায় ॥ 

আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ সংহাঁর। 
জন্কুনন্দিনী সীতা না হল উদ্ধার ॥ 
মিথ্যা পরিশ্রমে কৈন্ুু সঞ্চয় বানর। 
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন লাগর ॥ 
মিথ্যা করিলাম যত ধাঁক্ষদ সংহার। 
লক্ষণেরশক্তিশেল ক্লেশ মাত্র সার । 
অনুপায় মকলি হইল এইবার । ' 
ধিতীষণে কহেন কি হবে মিতা আর ॥ 
নয়নেতে বহে জল শুরা ইল মুখ । 
তাহা! দেখি বিভীষণের ছুঃখে ফাটে বুক ॥ 
বলে প্রভূ আমার নাহিক সাধ্য আর। 
আম! হৈর্তে হৈলে হৈত উপায় ইহার ॥ | 
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায় । 
ধুলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎ্পল প্রায় ॥ 
লক্ষ্মণ, কান্দিছে আর বীর হনুমান । 
স্ুগ্রীব অঙ্গদ নল.নীল-'জান্ুবান ॥ 
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সমর. |. 
দোখিয়! রামের ছুঃখ কাতির অমর ॥ 

' ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয় ! 
শীরামের ছুঃখ আর প্রাণে নাহি স্য় ॥ 
ইন্দ্রের শুনিয়া, বাণী, কন কমগুলুপান্টি 
উপ] কেবল দেবীপুঙ্গী। 
তুমি পুজি যে চরণ, 

বোধিয়! শয়তে দশভূজ11 
পূজাপ্রাম্ কৈলে তীর, হবে রাইঈণ সংহার, 

শুন্/সার সহঅআলোচন । 

শনি কহে স্থরপতি, যাহ তুমি শিতগতি, 
জানাও জ্ীরামে বিবর্ণ ॥ 

জিনিলে অশ্রগণ, 

প্রেমে পুলকিতচিত,পন্মযোনি আনন্দিত, 
॥ আ্ীরাম নিকটে উপনীত । 

বিনয় করিয়া কয়, : শুন প্রভু দয়াময়» : 
রাবণ বধের:য়ে বিহিষ্ত ॥. 

ব্রহ্মার বচন শুনি, " কন রাম গুণমর্ণি» 
কহ বিধি'কি উপায় করি। 

মিথ্য৷ শ্রম করিলাগম,অন্ুপায়ে, ঠেকিলাম,, 
১. রক্ষিত রাবণে মহেশ্বরী ॥ 
বিধাত। কহেন প্রভু, এক কর্ম কর বিভু৮ 
'.. তবে হবে রাবণ সংহার। 
অকালে বোঁধন করি, পুজ দেবী মহেশ্বরী» 

তরিবে হে এ ছুঃখ পাখার ॥ 
শীরাম কহেন তবে,কিরূপে পুজিতে হবে», 

অন্গ নম কহ শুনি তার।, 
শ্রীরাম আপনি কয়, ববসস্ত শুদ্ধি সময়, 

শরৎ "সমকাল এ পুজার ॥ 
বিধি আর নিরূপণ»নদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন», 

কুষ্দ। নবমীর দিনে তার। 

মে দিন হয়েছেগতওপ্রতিপর্দে আছে মত» 
কল্প।রন্তে ন্ুরথ রাজার. ॥ 

[সে দিন নাহিক অর,পুজাহবে কিপ্রকারি» 
শুরু! ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে । 

হ্যারাশি মাঁস বটে, কিস্তৃপুত্ব। নাই ঘটে,. 
রর অত্রযোগ সব হৈল যাতে ॥ ' 
বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার» 

কর ঘষ্টী কল্পেতে বোধন &. . 
ব্যাঘাত না হবে তাঁয়,বিধি খণ্ডি পুনরায়, 

কলখণ্ে স্রখ-বাজন ॥ 

এই উপদেশ কন, শুনে রাম স্থখী হন», 
বিধ/তা গেলেন শিজ ধাম। , : 

গ্রভাত! হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা, 
নানদান করিল। শ্রীরাম ॥ 

বনপুঙ্প ফল লে, গিয়া! সাগরের কুলে», 
, কন্প-কৈল। বিবিধি বিধান্ু। 

পুলি রগ রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি 
* বিরচিল চণ্ডীপুজা সাঁর্॥ 



ভীগামচন্দ্রের হুর্গোৎসব। 

* চণ্ডীপাঠ করি রাঁম. করিল! উৎসব. 
গীত নাট করে জয়. দেয় কপি সব ॥ 
প্রেমানন্দে নাচে আর দেবাণণ গাঁয়। 
চগ্ভীর অস্চমে দিবাকর অস্ত যাঁয় ॥ 
সায়াহ্ব কালেতে রাম করিল! বোধন । 

আমন্ত্রণ অভয়ারে বিহ্বাধিবাঁসন ॥ 
আপনি গড়িলেন রাম যৃত্তি.মৃখয়ী। 
হইতে সংগ্রামে ছুষ্ট রারণে বিজয়ী ॥ 
আচারেতে আরতি করিল। অধিবাস। 
বান্ধিল। পন্িক নব বৃচ্ষের“বিলাস ॥ 
এইরূপে উদেযগ করিল দ্রব্য বত। 
পন্ধতি প্রমাণ আছে নিয়ম যেমত ॥ 
অপাধ্য সুসাধ্য তাঁর নাহি অনুমান । 
ত্রিভূবন ভ্রমিয়ে' আনিল হনুমান ॥ 
গত হৈন্ ষ্টী নিশা দিব! হুপ্রভাত । 
উদ্দফহইল পুর্বের্ধ দিবসের নাথ ॥ 
ন্নান করি আসি প্রভূ'পুজ। আরম্তিলা । 
বেদ বিধিমতে পুজা সমাপ্ত করিলা ॥ 
শুদ্ধলত্ব ভ।বে পুজ! সাত্বিকী আখ্যান । 
গীত নাট চণ্ডীপাঠে দিনা অবসান ॥ 
সপ্তমী হইল সাঙ্গ অস্টনী আইল । 

_ পুনর্বার রবুনাঁথ অর্চন। করিল ॥ 
নিশাকালে সদ্ধিপূজ। কৈল রঘুনাথ | 
নৃত্য গ্ুতে বিভাবরী হইল প্রভাতি ॥ 
নবমীতে পুজে রাম দেবীর চরণে 
নৃত্য গীত নান! মতে নিশি জাগরণে ॥ 

নবমীপুজ]। , 

এমবমীতে রযুপতি, পুজিবারে ভগবতী, 
উদ্যোগ করিল। ফল ফুল.। 

(বেদ বিধিমতে মত, আনিল! সামগ্রী যত, 
কুপিগণ যোগাইছে ফুল ॥ . 

অশোক কাঁঞ্চন জবা, মল্লিকা মালতীধব', 
পলাশ পাটুলী ও বকুল্। 

রাযায়ণ। 

গম্ধরাজ আদি যত, বন্য পুষ্প নানা মত, 

স্থলপদ্ী কদন্ধ পারিল ॥ 

রক্তোৎ্পল 'শতদল, কুমুদ কহলার নল, 
আঁমলকীপত্র পারিজাত। 

শেফালী কবরী আর,. কনক চম্পক মার) 
.. কোকিনদ সহজেক পাত ॥ 

অতর্সী অপরাজিতা, ষাতে হুর্গ হরধিতা॥ 
চম্পক চম্পকী নাগেশ্বর । 

কাষ্ঠমল্লিক! ডুপাটি,যাতি:যুখী আচিঝাটি, 
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর ॥ 

'] তুলসী তিশী ধাতকী,ভূমিচম্পক কেতকী, 
পদ্মবক কৃষ্ণকেলী আর ।+ 

স্বর্ণ যুথিকা বান্ধুলী, শীর্ধ পিউলী আঁধুলী 
কুরুচি গোলাপ পুষ্প সারি ॥ 

রুষ্ণচুড়ী চমৎকার, পুষ্প রাঁখে ভারেভার, 
সচন্দন কদলীর. দলে । 

নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ, 
অপুর্ব অপুর্ব বনকলে ॥ 

নীলপদ্ম আনয়নের নর | 

পরম আনন্দে রাম পুজেন শঙ্করী | 
সাস্তবকী ভাবতে ভাব বিধান আচারি ॥ 
তন্ত্র মন্ত্র মতে পুজা করে রঘুনাথ | 

একাঁমনে সভক্ভিতে লম্মদণের সাথ ॥ 
অর্চন] করিল যদি দেব ভগবান. 

'। থাকিতে এারিলা দেবী ঘটে অধিষ্ঠান ॥ 
কপটে করুণ[ময়ী রহিলা গোপন । 
শ্রদ্ধায়.র'মের পুজা করিলা গ্রঙ্থণ ॥ 
বিধিমতে পুদ্র1 সাঙ্গ করিল! শ্রীঙরি |, 
কিন্ত হেল সন্দেহ না দেখি মৃহেশ্বরী ॥ . 
বিভীষষ্$ণ কন রাম কি হইবে আরা 

1 আমা প্রতি দয়! বুঝি না হইল দুর্গার ॥ 
বঞ্চনা করিল! দেবী বুঝি অভিপ্রায় 
সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায় ॥ 
নয়নে বহিছে ধারা অস্থখ অন্তর | 
কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎপর ॥ 



কাতর হইয়। তবে কন বিভীষণ। 
এক কন্ম কর প্রভু নিস্তার কারণ ॥ 
তূষিতে চণ্ডীরে এই করহ বিধান । 
অফ্টোত্বর শত নীলোৎপল কর "দান ॥ 
দেবের ছল পুষ্প,যথ! তথা মাই। 
তুষ্ট"হবেন ভগবী শুনহ গৌসাঞ্রি ॥ 
শুনিয়! তাহার বাক্য. 'রঘুনাথ কন। 
কোথা পাঁব নীলপন্ম মিতা বিভীষণ ॥ 
দেবের ছুল্রভ যাহা কোথা পাবে নর | 
সকুলি আমার ভাগ্যে বিধান ছুক্ষর | 
কাতর দেখিয়] রামে হনুমান কর । , 
স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয় ॥ 
দাস কেন প্রভু চিন্তা কর মনে। 

নীলপদ্ম আনিব এক্ষণে ॥ 
স্বর্গ মর্ভ' পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল'। 
এক দণ্ডে এনে দিব শত নীলোতৎপল ॥ 
বিভীষণ বলে বীর হমুমান কাছে। 
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে ॥ 
দশ বসরের পথ হইবে নিশ্চয় | 
বীর কহে আনি দিব নাহিক সংশয় ॥ 
বামচন্দ্রে প্রণমিয়] বীর. হনুমান | 
দেবীদহ উদ্দেশেতে 'করিল পয়।ন ॥ : 

শ্রীরামচন্ত্র দেবীকে শ্তব করেন। 

হনুমানে পাঠাইয় পদ্ম আনিবারে । 
শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে ॥ 
দুর্গে ছুঃখহরা তার! ছুর্ণাতিনাশিনী | 
ছুর্গমে স্মরণী বিন্ধ্যগিরি নিবাসিন; ॥ 
দুরারাধ্য! ধাননাসাধ্য। শক্তি সনাতনী & 
পরাৎপরা,পরম। প্রকৃতি পুরাতনী ॥ 
নীলক্প্রিয়। নারায়নী নিরাকার | 
সারাৎসার। মুলশক্তি সচ্চিত1 সাঁকারা ॥ 
মহ্যিমন্দিনী মহামায়া! মহোদরী । 

_শিবনিতন্থিনী শ্যাম] শর্ববাণী শঙ্করী ॥ 
বিরূপাক্ষী,শতাক্ষী সারুদা শাকম্বরী | 
[্রামরী ভাবনী ভ।ম। ধুম ক্ষেমঙ্করী ॥ 

লগ্বাকানণ্ড। 
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৩৮৪ 

কালী কালহর! কালাকালে কর পাঁর। 
কুলরঝুণুলিলী কর কাতরে নিস্তার ॥ 
লন্বোদর! বাঘাম্বর! কলুধনাশিনী | 

৷ কৃতান্তদলনী কাল*উরুবিলল্িনী ॥ 
ইত্যাদি অনেক স্তব' করিলা শ্রীহরি | 
তুষ্ট হৈল! হৈমবতী অমর ঈ্বরী ॥ 
কিন্ত রৈলা অদৃশ্টেতে নীলপন্ম আশে । 
রামের কমল আখি অশ্রুজলে ভাসে॥ 
এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান । 
,ওথ। নীলোৎপল তুলে বীর হনুমান ॥ 
অক্টোত্তর শত পদ্ম করি উত্তোলন । 
পবন বেগেতে বীর করে আগমন ॥ 
রামচন্দ্র নিকটে আসিয়। উত্তরিল। 
গণন। করিয়। রামে নীলোৎপল দিল ॥ 
আনন্দিত হৈল রাম পেয়ে নীলপদ্ম |" 
দেবী ভাবে বিচিত্র করিল চিততসম্ম ॥ 

 সঙ্কঙ্গ করিল পদ্ম করিতে প্রদানু। 
কৃত্তিব(স রচিলেন গীত রামায়ণ ॥ , 

দেবী এক পক্স হরণ করেন। 

পুলকিত চিত, বিধান রচিত, 
মূলমন্ত্র উচ্চারণে । 

ক্রমে নীলোত্পলঃ"  সুহত্রেক দল, 

সঁপে শঙ্করী চরণে ॥ 
করিলেন ছল, বুঝিতে সকল, 

দেবা হরমনোহর!। 
হরিলেন আঁর, * এক পদ তার, 

' মহেশ্বরী পরাৎপর! ॥ 
ক্রর্মে পদ্ম সব, দিলেন রাঘব, 

ৃ র।ম জগতগোদাঞ্জি। 

শেবেতে বিয়োগ, , হল অন্রযোগ 
এক পদ্ম মিলে নাই ॥ 

হইয়। বিস্বৃত, : চিত্ত চমকিত। 
*দক্কল্প ভঙ্গেতে ভয় | 

হনুমানে কশঃ ব্রহ্ধ সনাতন, 

একি প্বনতনয় ॥ 



রামায়ণ 

এ 

৩১৬, 

সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া, 
শতাষ্ট ০ সঙ্ম্যায় । 

এক গদ্ঘ তীয়, « পাও্য়। মাহি যায়, 
কা ঘোর দায় ॥ 

যাহ পুনর্ববার; ' এক পদ্ম আর, 
অন গিয়। বাছাঁধন ' 

হনুমান কয়, » শুন মহাশয়, 
শতাষ্ট আছে গণন ॥ . 

গুন হে গোসাঞ্রি, আর পদ্ম নাই,' 
দেবীদহে বনমালী । 

হেন লয় চিতে, * তোমারে ছলিতে, 
পঙ্কজ হরিলা কালা ॥ 

আমার বিন্ময়, অন্যথা না হয়, 

, দেখেছি গণিয়া ক্রমে | 
নিশ্চয় তারিখী, হরিল৷ নলিনী, 

ন] ভুলিও প্রভু ভমে ॥ 
পবননন্দন, কহিল যখন, 
০. শুশিয়! বিস্ময় রাম। 

আখি ছল ছল, , বহে অশ্রুজল, 

কান্দেন ভ্রিলৌকধাম ॥ 
বুঝিলাম সার, অকালে আমার, 

আছে কতেক যন্ত্রণা! । 
কূত্তবাস গাঁয়। ; এ হেতু আমায়, 

ভভয়ার বিড়ম্বনা ॥ 

শী শপ এ? শপ 

* ংপুনর্্বার শরামচন্্র কাকার 

প্রাত তব ত করেন। 

নমস্তে শর ণী, ঈশ।নী ইন্দ্াশী, 
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া |, , 

তুর্পণ্। আয়া, রা জাঁয়া, 
মাহেশ্বরী মহামায়া ॥ 

উগ্রচণ্ডা উমে, ' আশুতোষ ধূমে, 
অপরাজিতা উর্বশী |. 

রান্্রাজেশরী, "রমা রণকরী, 
শহ'রী শিবে মোড়শী ॥ 

টি 
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বাঃ 

মাতঙ্গী বগলে, 
শি আপ পি শিস ভপছ। এল শি পি শি পিষ্ট আখ লাস 

কল্যাণী কমলে, 
ভবানী ভুবনেশ্বরী। 

সঞ্ বিশ্বোদররী, ভে শুতঙ্করী, 
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী ॥ 

সহত্র সহ ্তে,  ভীমে ছিন্নমন্তে, 
মীতা মহ্ষমন্দিনী |' 

নিস্তারকারিণ/ . « নরকবারিণী» 
'নিশুস্তে শুন্ধবাতিনী ॥ 

দৈত্যনিক্কন্তিনী, শিবসীমস্তিশী” 
শৈলন্ত। স্থৃবদনী ৷ র 

বিরিঞ্িবন্দিনী, .  ছুক্টনিকৃন্দিনী, 
দিগম্বরের ঘরণী ॥ | 

দেবী দিগন্বরী, ছুর্গে ভুর্শ অরি, 
কালিকে করালবেশী ৮ 

শিবে শবারূঢ়া) চণ্ডী চন্দ্রচুড়া, 
ঘোরুরূপা' এলোকেশী ॥ | 

সর্বন্থশে।ভিনী, .ভ্রেলোক্যমোহছিনী» 
ন্মন্ডতে লোলরসনা । 

দি'খবসনা, শর্বব। শবসনা, 
বিশ্বা বিকটদশন। ॥ : 

লারদ। বরদা, ওভদ| স্খদ1,' 

অনমদ। মেম্ষাদা শ্যামা । 

নুগেশবাহিনী, মহেশভাবিনী, 
স্থরেশবন্দিনী বামা 

কামাখ্যা রুদ্রাণী, 
হর্করম। কাত্যায়নী'। 

শমনক্রীসিনী, অরিষ্টনাঁশিনী, 

, দয়াময়ী দাক্ষায়ণী ॥ | 
ওর য়। পার্ববতী, আমি. দীন অতি; 

আপদে পড়েছি বড় । 
সর্ববদ] চঞ্চল, পদ্মুপত্রল” 

ভরে ভীত জড়সড় ॥ 

বিপদে আমার, »। হয় তোমার, 
বিড়ম্বন! কর। আর । 

মম প্রতি দয়।, কর গে। অভয়, 
ভনার৭বে কর পার ॥ 

হররা ণী, 



লঙ্কা কাণ্ড । পু ও৪ঈ১ 
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ও এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন । 
দেবীর প্রতি শ্রারামের সত তবাক্য। আঁম/র করেছ মাত্র দুঃখের ভাজন ॥ 

কারে কহেন রাম দ্রেবীগপ্তলে | " | ভ্রিভুবনের দুঃখ তাপ্ স্থাপিছ আমার । 
আবদ্রচিন্ত লোমাঁঞ্চিত ভাসে অশ্রগলে ॥ ' । আর ছুঃখ দিওন। মা নিবারি, ভোমায় ॥ 
কৃতীপ্লি হয়ে হরি, স্তুতিবাক্য কয় । স্থখভাগু অল্প হ'লে! দুঃখ তাহে ভারি । 
হের'গো ৮ কালি মোর অসময় ॥ ; তথাপি রাখিছ ছুঃখ পূর্বব না.বিচারি ॥ 
পরাশুপর! সারাৎসাঁরা বিপদছেদিনী | নিষেধ করিগো তই যদি ভেঙ্গে যায়। 

এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায় ॥ 
বলে অবসন্ন আমি যা! জান তা কর। 

'হইয়াছি অতিশয় জীর্ণ কলেবর ॥ 

শ্রীরুমর দেবী প্রতি নিবেদন । 

মহামায়! রা ব্রিজগৎ আচ্ছাদিনী ॥ 
মি কন্মী তৃমি স্থূল কন্মের কারণ 
তুষ্লি স্মৃতি বৃ্তি দয়া লজ্জা শিরূপণ ॥ 
সর্বময়ী সর্ব আগ! তুমি সর্ধবশক্তি | 
তোমাজ্ত আশ্রিত জীব সংপারানুরপ্তি | পপ 

স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ক'রণ মা তুমি । জম্মাবধি ছুঃখ মোর কি কহিব আর । 
সজীব আগীব ব্যাপ্তি স্বর্ম শুরভূমি ॥ তবু ছুঃখ দেও দয়া না হয় তোমার ॥ 
সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত'। ক্লেশে অবসান তনু শুন গো তারিণে। 

দয় কর দয়াময়ি পতিতোদ্ধরিণি ॥ 
কত ছুঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে । 
রাজ্যে রাজ্য বিনাশিয়। আনিল। কাননে ॥ 
তথাপি নাহিক ক্ষণ) অরণ্যে আনিলে | 
রাবণ দ্বার।য় শেষে জান্কা হরালে ॥ 
কত কষ্টে কটক,সঞ্চয় কপিগণে | 

আপদ সম্পদ ধন্মাধন্ন অনুগত ॥ 

কাক ভোগ মোক্ষ তুমি প্রদায়িনী। 
স্ত্রী পুং নপুংসক ভূমি জীন সহায়িনী ॥ 
বঘোগমায়া যোগে মোরে আশিলে ভূতলে। 
(বড়ম্বন। ক'রয়ে ভানালে শোকজলে ॥ 
চিন্তামণি নাম দিয়! চিন্তা সমর্পণ । 
তুমি কন্মে প্রবোজকপ্রবোজ্য গণন ॥ | শিলা রূক্ষে সেতু বান্ধি সমুদ্র তারণে ॥ 
স ভূতে সর্ব রূপে ভিন্ন কর দেহ। ( শীতার উদ্ধারে তার! হইন্থু তৎপর | 
তুমি শক্তি সর্বাধার ছাড়া নহে কেহ ॥ রক্ষল নাশিনু শেষে আছে লঙ্কেশ্বর ॥ 
ংসার তোমার মায়! ছায়াবাজী প্রায়। 'ককে রণ করিলাম হরের অঙ্গন । 

তোমার এ নাট্যখেলা পুন্তপ্গিক। প্রায় ॥ . তথাপি আপনি কালী করিছ বঞ্চনা! ] 

৮ শপ ৮ ান্পিপীশি পাশ স্পি্মি সপ পপ পপ পপ আপা পাপা পপ পাস পা 

কারে কর রাজা কারে মন্ত্রী কর তার। | করিলাম অর্চনা মাঁ অক1লবোধনে?। 
কেহ গজ্বাহী কেহ গজ রক্ষাকার ॥ তবু কৃপা না হইল মেনর আরাধনে ॥ 
কেহ দীর্ঘজীকু কেহ অল্প দিনে পাতি ।দ্* | ণেষে শ্যাম) শ্রীলপদ্মে পুজি চরণ । 
কার শিরে ছত্র কার শিরে বক্রাঘাত ॥ ; শত অস্ট সঞ্কপ্পেতে করিনু রচন ॥ 
কৈহ্ যায় শিবিকায় কেহ তারে রয়। তার মধ্যে কূপণতা করিলে ম্োহিনী। , 
কেহ সুখী মহাঁভেগী কেহ কঞ্টে রয় ॥ | হরিলে গে! হররাণি সঙ্কস্পনলিনী 1 
কান স্বর্ণ পাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। আমি দীন হীন ক্ষীপ অতি অভাজন। 
'কারঅন নাহি মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ ॥ , | হের মা নয়ন কোণে মানস পূরণ ॥ 
কেহ রোগী রাগী কেহ হয় বলাগ্বিত। | নীলপন্ম দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল। 
কেহ সাধু চোর ক্রেহ ধর্থে ধন্মীতীত ॥ ; না সয় যাতনা আর জীবন বিকল ॥ 



৩৯২ 
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এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয় । 
তথাপি তার।র তাহে সাদা না হু ॥ 
কান্দিয়। শ্রীরঘুনাথ হইল অস্থির 
বক্ষ মুখ বহিয়। পড়িছে.অশ্রু নীর ॥ ' 
লঙ্মমণ কানদেন আর বীর হনুমান । 

স্্রীব স্থষেণ বিভীষণ জান্বুবাম ॥ 
'জ্রীবাম কহেন সবে কিবা]! দেখ আর । 
বুঝিনু নিশ্চয় সীতা৷ না হৈল উদ্ধার ॥ 
বাহ মিতা স্থগ্রীব স্বগণ লয়ে যাও । 
মিথ্য।! আর কেন কান্দ মিছে মুখ চাও ॥ , 
বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যাভূবনে 
র:খিব যতনে তাকে.সত্যের প।লনে ॥ 
ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র ভিতর । 
এত বলি কান্দে নাম সশোক অন্তর ॥ 
আকুল দেখিয় রামে নকলে বুঝায় । 
কৃর্তিব,'স বিরচিল মধুর ভাষায় ॥ 

০ কস আতর 

সম সস পপি পাকি 

শ্রীরাঁমের দেবীর নিকট বর মচিস!। 

প্রীরামে কাতর দেখি কহে হনুমান । 
' €কেন এত বৈকুল্যত! কর ভগবান ॥ 
'সাঁধব সকল করব আমি.আপনার । 
মারিব রাবণে দীত। করিন উদ্ধার ॥ 
এইরূপে মকলেতে বুঝায় তখন । 
না শুনে কাহার কথা করেন রোদন ॥ 

শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ। 
বলেন কেবল মোর মকলি নৈরাশ ॥ 

. ভ/বতে ভাবিতে রাম রুরিলেন মনে। 
নীলকমল।ক্ষি মে।রেবলে মব্বজনে ॥ 
যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নালোৎপল । 
সঙ্কপ্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে সকল ॥ 
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে । 

' এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষণে ॥ 
অ'র কিবা দেখ ভাই ক'র ক এখন । 

' না হৈল ছুর্গার কৃপ। বিফল জীবন ॥ 
কমললোচন মোরে বলে সর্রবজনৈ | 

, এক চক্ষ দিব আমি সন্কপ্প পূরণে ॥ 

শি 
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সামায়ণ। 

এতৃ বলি তুণ হৈতে লইলেন বাঁণ। 
উপাড়িতে যান চক্ষু করিতে প্রদান ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন।. 
দেবীর হইল শেক বেখিয়া রোদন ॥ 
চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিল সাক্ষাতে । 

৷ হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে ॥ 
কি'কর কি কর প্রভূ জগত গোসাপ্রি। 

| পূর্ণ হৈল-চক্ষু উপাড়িয়া কার্ধ্য নাই। 
| কাতরে গ্রীরাম কন দেবীরে তখুন। 
। অবিরত জলধারে-ভাসিছে নয়ন ॥ 
ূ ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময় । 
| কিস্ত জননীর হেন কর] মত নয় ॥ 

 পুক্ত্র প্রতি মাতৃমেহ সর্বশাস্ত্রে গায় 
৷ মোর পক্ষে মীন ভূঙ্গঙ্গের মাতা এপ্রায় ॥ 
ূ ঠেকেছি,বিবম দায়.জানকী উদ্ধারে । 
| অনুমতি কর মাতা রাবণ সংহারে ॥ 

ৃ যা করিলে মে ভাল বারেক কিরে চাও । 
৷ এবে অকস্ত্রাঘ/ত মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও ॥ 
৷ ভরসা! তোমার আর না কর নৈরাশ | 
আশা! আছে আধ্ামেতে দাও ম। আশ্বাস ॥ 

কাল শিঝরিণী কালী ক!লের মে।হিনী ॥. 
প্রকৃতি শরমেশ্বরী পরম শোভিনী ॥ 
অশন ধিহনে তনু শীর্থ আছে মোর । 
কবিবর কহে ম। ছুঃখের ন'হি ওর ॥ 

০০০ 

রাবণ বধের জন্য শীর!মের প্রত 

দেবীর আদেশ। 

রামের বচন শুনি, বিষাদুন্হরিষ গণি, 
স্ততিবাক্যে কাত্যায়নী কন। 

শুন প্রভু দয়াময়। অখিল ব্রন্ষাগুচয়, 
পতি তুমি ব্রচ্ম সনাতন ॥ : 

৷ তু'ম আদি ভগবান, অথগ্ড কাল সমংন, 
বিশ্ব রহে তব লোমকুপে। * 

ভুমি চরাচার গতি অস্্যুত অব্যয় অতি, 
ব্যাপকতা পরমাণু রূপে ॥ 



লঙ্কাকাও 
টিসি চাপ প্রি পস্মসপাসস তা পি বলিস পপি লি সী ৯৯ 

শীয়ার মনুষ্য ভুমি, চতুর্বধ্যহে আসি ভূমি, 
নামিতে রাক্ষন ছুর চার।. 

তা খা 7৩ সফল বর সপ সিল 

(ভব ভাব্য প্রভূ হও,কভু কোন ভাবে রও)" 
শুদ্ধতত্ত্ব কে জানে তোমার ॥ 

তোমার জানকীধিনি,পূরম প্রকৃতি তিনি,। অভ্যান আছিল তায়, পড়িল 
রাঁকণের শকি সাধ্য হরিতে । * 

দীত হরণের ছলে,সেতু বাঞ্ষি সিন্ধুজলে, 
রাক্ষ সেরে বিনাশ করিতে ॥ 

দেখহ মনে রিচারি, রাবণ তোমার ছাত্রী, 
_. পুর্বে ছিল বৈকুগ্ীনগরে | 
ব্েন্ষশাপে ধরা এল, শব্রভাবেতে পাইল, 

তেই প্রভু তুমি ধরাঁপরে ॥. ৃ 
ট'অকালবোধনে পুঙ্জা, কৈলে তুমি দশভুজ?, 

বিধিমদ্গেে ক।রল। বিন্যাস । 
লোকেঙানাধারজন্য, আম।রে করিতেরন্য, 

বনাতে করলে প্রকাশ ॥ 

বাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি, 
এত বাঁল হেলা অন্তদ্ধান । 
বাচে গাষ কপিগণ। প্রেমানন্দে নাায়ণ, 

নবমী করিল সমাধান ॥ 
সাতে পুজ। করি, বিসর্জির| মাঁহেঙ্খরী, 

স:ঞামে চলিল রঘুপতি | 
'দেশ পাইয়া রাম, পিদ্ধ হেল মনক্কাম, 
চগ্ডলাল। মধুর ভারতা ॥ 
নানণের ভগবতী ত্য।গ নিগি, হন্খান 

কুসুক চা অশ্ন্ | গু ্ 

“এম করিতে হরি, চলিলা ধনুক ধরি, 
তাহ! দেখি ঘত দেনএণ। 

প্রেরে কহিরা সবেপবনেরে কহি তবে, 

পাশ্াইল। রাশের সদন ॥ 

মেব.কহিলা' দণ্তী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী, 
পরামর্শ দিল রঘুবরে | 
ষ দেববচন, বিভীষণে রাম কন, 

' পাঠাঁইডে পবনকুমারে ॥ 
রামের আজ্ঞা পাঁয়, , বীর হনুমান ধায়, 

উত্তরে নিমিষে হাটি বাটশ 
৪ ৫০ " ] 

পাশাপাশি পাসে শী শপ ীপিস্পািপাসপা পিসী শা শা? ৮ 

। চারক 

শিপ শশা পেপাল পা” পাপা পপ স্পা পপি 

শপ পপ পাপ 

শম্পা পসটি পারি পাস শি আস্ত ৫ শন 

নি 

যথা বৃহস্পতি আছে,উপনীত উর কাছে, 
এক্টমিনে করে চত্ডীপাঠ ॥ 

মঙ্ষিকার রূপ ধরে,চাটিলে্ দ্বি অক্ষরে, 
* দেখিতে ন। পায়, বৃহস্পতি । 

অবহ্জোয়, 
ইমান সটিস্তিত অতি ॥ , 

ছাড়ি মাক্ষ কলেবরে,জ্জাপনি বিক্রম 
দেখি গুরু পাইলেন ভয়। 

রঙ্গে*ভঙ্গে ছেয়পাঠ,চক্ষে নাহি দেখেবাট, 
* হনুমান পুথি কাড়ি লয় ॥" 

ক্রম ধরে, 

প্রথম মাহাক্্য স্তোক, পুছে ফেলে তিন, " 
শ্মোক, চণ্ডা,হৈল অশুদ্ধ তখন । 

রাবণে 'নৈরাশ করি, রণ ছাড়ি মহ্শ্বরী, 
কৈলাঁসেতে করিলা গমন ॥ 

স্তব করি দশ[নন, কান্দে কৃত'শোঁক মন, - 
রে না| চাহিল মাহেঙ্খা | 

হেতা রাম এল রণ্ে উক্দ্ররথ আরোহণে, 
বিজয় কোদণ্ড ধনু ধারু ॥ 

রাবণ বর্প। 

র'ন লক্ষণ সুগ্রার পাশ্মিক বিভীদণে। 
ছেনে যুক্তি করে রাবণ ন। শানে ॥ 

দশানন ভাবে রম বুঝিতে, গা পায়ে। 
প্ল।ইয়। যবে বুঝ ত্যতিয়া সারে ॥ 
এতেক ভাবির রাগী সুস্থ ৈঃ ন বুক । 

এখন পাইলে সাত ছুহখোপরে সুখ ॥ 
মরিয়াছে ইত্দ্রজিত«লে মুহারাবণ | 2 
সাতা৷ পেলে নপব দুঃথ হয় নিবারণ ॥ 
এত ভাবি দশানন হরণিভ রহে | 
্বীরামেরে উপদেশ বি ঠাঘণ কহে ॥ 

পূর্বের এ কঁখা গ্রহ হইল স্মরণ | 
তপশ্য। করিম যবে ভাই তিল জন ॥ 
বর দিতে পদ্মঈযোশি আইন বখন । 

হিল অমর বরু র।জা দশানন ॥ 

গ্রহ্ধ। বলিলেন শুন ওহে নিশাচর * 

না মাগ অমর বন চাহ অন্য নর ॥ 

পপি 



৩৯৪ 
কস ০ শিস বাসি অলি সি শসি কৌ 

 দশানন বূলে অন্য বর নাহি চাই। 
অতুল এঁশ্ব্্য ধনে কিছু কার্য নী ॥ 
ব্রঙ্গা বলে দশান্ন ছুঃখ কেন ভাব । 

প্রবন্ধেতে দিয়া বর মর করিব ॥ * 
'দশমুণ্ড কুড়ি হত্য কাট! যদি যায়। 
তথাপি তোমার মৃত্যু নাহি হবে তাঁয়। 
সবণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর । 
তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর ॥ 
সংগ্রামের রীতি এই শুন দশানন | 
আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন ॥ , 

' হস্ত পদ কাটি ফেলে মারি তীক্ষশর | 
অস্ত্রাঘথাতে খণ্ড'খণ্ড করে কলেবর ॥ 

অতএব তোরে বলি শুন দনশান। 
কর পদ মুণ্ড ছেদে না! হবে মরণ । 

" কাঁটা মুণ্ড যেড়া লাগিবেক তব স্বন্ধে | 
সহজে অমর "বে বরের প্রবন্ধে ॥ 
মন্মেযবে ব্রব্ম অস্ত্র পশিবে তোমার | 

, তখন রাবণ তুই হইবি সংহার | 
অন্য অস্ত্র ন। হইবে প্রবিষ্ট শরীরে | 
তোমার যে স্বৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে ॥ 

শ্জন করেছি আমি, সেই ব্রহ্ম বাঁণ। 
ধর ধর দশাঁনন রাখ তব স্থান ॥ 
বিপক্ষে এ অস্ত্র-ঘদি পাঁয় কোন মতে । 
প্রহার করয়ে বদি তোমার মন্মেতে ॥ 
তখনি মরিবে তুমি সন্ধ তাঁহে নাই।' 
তোমার এ মৃত্যু অস্ত্র রাখ তব ঠাই ॥. 
বর*শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন | 

_. স্বস্থানে রাবণ গেল বাজীকিতে কন ॥ 
সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী । 
কোথায় রেখেছ অস্ত্র কিছুই না'জানি ॥ 
এই কথা বিভীষণ কহে জ্রীরামেরে | 
আর এক মত কথা কহে মতান্তরে ॥ 

সেই অস্ত্রে নাভিদেশ ভেদিবে যখন । 
তখনি সে রাবণের হইবে পতন ॥ 
কোন মতান্তরে বলে শিধ দিলা 'বর। 

রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম ভিতর ॥ 

উট 

রামায়ণ । 
০০ তাপ প্র আর সর কতা শর সপ সর সই পি উর 

হস্ত পদ দেইগুও কাটি যবে বাবে? 
কুড়ায়ে শঙ্কর লয়ে অঙ্গে যোড়। দিবে ॥ 
'পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে। 

"| বিস্তারিয়া কছি শুন বাল্মীকির মতে ॥ 
বিভীষণ কছিলেন রামের গোঁচরে | 

রাবণের মতা বাণ রাবণের ঘরে ॥ রর 
মে অস্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি । 
রাম বলে না মরিবে_ লঙ্কা অধিপতি ॥ 
সে*বাণ আশিতে যোথ্য কে.আছে' এমন * 
কোথা আছে 'সে বাঁণ না জানে বিভীষণ। 
মন্দোদরী নিকটেতে আছয়ে নির্যা্। 
সে বাণ ম্মানিলে হয় রাঁবণ, বিনাশ ॥ 
মন্দোদরীর অন্তঃগুর ভয়ঙ্কর স্থান। 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে ন/যান ॥ 
রাঝণের ভয়ে রাত না বহে হাবন। 

সে স্থান হইতে বাণ আনে কোন জন ॥ 
এত যদি:-কহিল রাঁক্ষন বিভীষণ। 

হেনকালে উপনীত পবননন্দন ॥ 
হনুমান বলে কেন ভাব রঘুমণি | 

আমি গিয়। ম্বত্যুবংণ আনির এখনি 
রাম.বলে বহুশ্রম কৈলে বারম্বার |. 
না হলে! রাবণ বধ সকলি অসার ॥ 
হনুমান বলে প্রভু কর আর” 
এখনি আমিব বাণ কিসের প্রমাদ ॥ 
এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়ে । 
জান্থুবা স্থগ্রীবের পদধুলি লয়ে ॥ 
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ। 4 
মায়া করি হেল বৃদ্ধ ত্রাঙ্মণের বেশ ॥ 

/ কক্ষতলে পাঁজি পুথি ডানি'হস্তে বাড়ি। 

| 
কপালেতে দীর্ঘ ফোটা "যান গুড়ি গুড়ি ॥ 
লোলিত চক্ষের মাংস পাকা সব কেশ। 
মলিন হয়েছে মাংস ছেড়ে গণ্ডদেশ ॥ 

কুশযুষ্তি কুশাঙ্গুরী যৃজ্ঞসূত্র গলে । 
রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে ॥ এর 
জ্যোতিষ গণনে আমি ঘড়ই পণ্ডিত। 
এই বলি রাখির অশ্বেতে উপস্থিত ॥ 



লঙ্কা. 

[তীর আরাধনে ছিল মহারাণী। 
চারিদিকে বেড়ি দশ হাজার. সতিনী ॥ 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে রাণীর পুলকিত মন । 
বৈস বৈস বলি দিল রত্বসিংহবসন ॥ 

রাণী দ্রিল ঘিংহানন তাহে না বুপিয়ে। 
কক্ষে ছিল কুশামন বসিল কিছায়ে ॥ 

দ্বিজ বলেঃআ্বামি বড়-জ্যে(তিষে পণ্ডিত? 

চিরকাল চিন্তা করি রাবণের হিত ॥. 
নর বানরেতে আসি পাড়িল প্রমাদ। 

রাজ'র হউক জয় করি আশীর্বাদ ॥ 
প্রত্যহ জ্যোতিযগণে: দেখি পূর্বাপর ।' 
কি করিতে পারিবেক.নর ও বানর ॥ 
যে ধন তোমার ঘরে অছে মন্দোদরী। 

শত রামে*র।বণের কি কৃরিতে পারি ॥ 
মন্দোদরী বলে এমন আছয়ে কি ধন। 

দ্বিজ বলে দ্রেখিল।ম কারয়। গণন ॥ 

জ্যোতিষ গণনে জানি যত সমাচার ।, 
রাজ।র জীবন স্বৃত্যু গুহেতে তোমার ॥ 
প্রবন্ধে রাবণু রাজ। হয়েছে. অমর | 
প্রকাশিয়ে না কাঁহ্বে কাহার গোচর ॥ 
এ তক কৃহিয়ে উঠে চলে দ্বিজবর। 

“শ।ঞটি মন্দোদরী করি যোড়কর ॥ ' 
ক ধন ্ুৃহেতে মম আছয়ে এখন |, 

জ্যোতিষেতে কি দেখিলে করিয়। গণন ॥ 
দ্বিঙ্গ বলে, মন্দোদরী করোনা ছলনা । 
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণনী ॥ 

লঙ্কাপুরে যে দ্রব্য আঁছয়ে যেখানেতে । 

ব'লে দিতে পারি যদি গণি খড়ি পেতে ॥ 
সে.সকল কথায়, নাহিক প্রয়োজন * * 
কহিলাম ষেখানে গোপনে সেই ধন ॥ 
ব্রহ্গা আমি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে । 
প্রকাশিয়ে সে কথা না বল কৌনমতে ॥ 
বিপ্রের ৰচনে রাণী হইল বিশ্বায়। 
সামান্ত গণক এই ,দ্বিজবর নয় ॥ 
এত ভাবি মন্দোদরী কছে দ্বিজবরে | 

নুকীয়ে রেখেছি তাহা, পরম আদরে ॥ 

৩৭৫ 
৩০ 

দ্বিজ; বলে তুষ্ট হলেম তোমার ধচনে ।' 
সাবধানে রেখ যেন কেহ, নাহি শুনে ॥, 
এঞ্ত বলি দ্বিজবর চলিল। সত্বরে |. 
পাদ ছুই গিয়া পুনঃ দাণ্ডাইল ফিরে 1 
ঘিজবর কহে *ওন রাণী মন্দোদরী। 
যত কহ তবু তুমি হীন বুদ্ধি নারী)" 
রেখেছ গোপনে সত্য মিথ্যা কথ! নয় 1. 
তথাপি তোমার বাক্যে'ন। হয় প্রত্যয় ॥, 
ঘরভেদী.বিভীষণ.যে দারুণ বৈরী । 
প্রমাঁদ ঘটাতে পাঁরে কুমন্ত্রণ। করি ॥ - 
বিভীষণ অজ্ঞাত লকঙ্কাতে নাহি স্থান । 
কির্ধপে রাবণ র।জা পাবে পরিত্রাণ ॥ 
মন্দোদরী বলে দ্বিজ না ভাঁব অন্তরে । 
বিভীষণের সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে ॥ 
পরম সাপক্ষ তুমি রাজার পক্ষেতে | 
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥ 
তব আশীর্বাঁদে তাহা কে লইতে*পারে |! 
রেখেছি জড়িত এই স্তন্ভের ভিতরে ॥ " 
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়! মারুতি | 
ভাঙ্গিল স্ফটিক স্তস্ত মারি এক লাথি ॥ 
ভাঙ্গিতে ক্ষটিকস্তপ্ত দৃষ্ট হৈল বাণ। 
বাণ লয়ে লাফ দিল বার হন্মাঁন ॥ 
নিজ মূর্তি ধরি গিয়া বসিল প্রামচীরে। 
আর এক লাঁফে গেল রামের গোচরে ॥! 

বাণ দিয়ে রঘূনাঁথে করিল প্রণাম। 
'মহানন্দে হনুমাঁনে কোলে দেন রম ॥ 

রামজয় শব্দ করি ডাঁকিছে বানর । 

কেহ বলে মার মার কেহ বলে ধর ॥' 

প্রীরায় বলেন রাবণ কি ভাবিছ বসে |: 

মরণ নিকট €ভার বুদ্ধ দেহ এসে ॥ 
এত বলি দিল! রাম ধনুকে টক্কার |. 

জীরাম জাবণে যুদ্ধ বাঁজে আরবার ॥ 

হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন | 
মহাকোপে বাণৰুষ্টি করিছে রাবণ ॥. 
মাতুলি সারথি বাপে হইল অন্ির। 
বাঁণে বাঁণে নিবারণ কল! রঘুনীর ॥ 
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লগ্কাকাগু। ৩৯৭ 
এসসি শি রি পর এস কোপ স্লিপ পর পপ সম তাস 

শৃশ্যপাথ থাকিয়া অমরগণ,.দেখে। অঙ্ঠিনভাবে কার্ধ্য নাহি না যাব নকটে | 
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ ঘুড়িলা ধন্গুকে ॥ * রাঁধণের চিতাধৃম যাব না উঠে ॥ 
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার |. ধ শিবদূত বিঞুদূত সবৈ ফিরে;যায় । 
বাএ দেখে দেবগণে পাথে চমতকার ॥ | বেঁচে আছে ব'লে কেহ নিকটে না যায ॥ 
কনক রুচিত বাণ ভূবন প্রকাশে । মরেছে র$বণ বলে কেহ কেহ হসে। 
বাণের মুখেতে অগ্নি রঙে গুপ্ত বেগে ॥ 1 বেঁচে আছে রা কেহ পলায় তরামে ॥ 
পশুপতি বৈশেন খ!ণের মধ্যথ|নে | কেহ বলে রাবণ পড়িল কতবার । 
চালনা করেন উনপঞ্চাশ পবনে ॥ : দশ মাথা কাটা গেল ন| হলো সংহার ॥ 

ধরাধর ধরাতে বিরাজে নিরন্তর । রামায়ণ বাল্।কি লি'খল পুর্ববকালে। 
আলক্ষিতে ঘম রহে ব।ণের উপর ॥ মহ্াশয়ন করিবে রাবণ রণস্থলে ॥ » 
বংণের গর্জলনে ত্রিইবনে লাগে ডর-। | রাবণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে 
পর্বত উপাঁড়ি পড়ে উথলে সাগর ॥ অত এব না ম্রিবে ভ!বি হেন মনে ॥ 
কৃঝ্চকর্থ বাণের সকল অপ্জ্যোত | কোন দেন বলে রাবণের ম্বৃত্যু আছে। 
তিলেটকতে বিনাশিতে পারে বন্থুমতী ॥ | অমর হইতে বর পাইল কার কাছে ॥ 
নানা পুষ্পমাল্য দিয়া বাণগোটা সাজি । ) জানিল বাশ্মীকি মুনি পুরাণানুসাঁরে। 
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণব্রহ্ম, পুশি ॥ রাবণ ছুর্জয় হবে বিখ্যাত সংসারে ॥ 

সত্যুঅস্ত্র রঘুনাথ ঝুড়ি মন্ত্রবলে | ভয়ে মুনি রাবণের মৃত্যু নাহিদেখে | 

ধুম উঠে বাণমুখে ব্রহ্ধঅগ্নি ভুলে ॥ কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে। 
মহাঁশব্দ ককিয়! সঘনে; গর্জনে বাণ। মনে মুনি জানে রাবণ.হইবে ভুর্জন | 

_ দেখিরা থে রাবণের উড়িল পরাণ ॥ প্রকাশিয়ে মৃত্যু লেখা উপঘুক্ত নয়। 
চিনিল রাবণ র'ভা দেখি মৃত্ুবংণ। | রাঁবণের মৃত্যু মুনি পিখিলা সঞ্চেতে । 
ক্পানিল যে এই বাঁসে বাহিরাবে প্রাণ ॥ | এবার মরেছে রাবণ সন্দ লাই তাতে ॥ 
বিশ্বাগিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুলীর | নির্ঘ্যাম করিতে নারে যতদেবগণে । 
রাবণের বুক বিদ্ধি *লছুইট্রি॥ "; হ্নকালে রঘুনাথ ভাধিলেন মনে ॥ 
ছটঘ'্ট্ করে রাজ! পড় ভুমিতল। 
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগণমগুলে ॥ 
ইন্দ্র চক্র কুবের বরুণ পুরন্দর | 
দেবতা" তেত্রিশ কোটি হয়ে একত্র ॥ 
কোনাকানি খুজি করে যত দেবগণ | * 
কেহ বলে এইবারে মরিল রাবণ | 
হস্ত পদ ন|হি নাড়ে মরিল নিশ্চয় । 

কেহ বলে রাবণেরে নাহিক প্রত্যয় ॥ 

আমার পরষধ ভন রাগ] দশানন । 
শাপেতে র[ক্ষদযোনি হয়েছে খন ॥ 
শরাঘ!তে জ্বর জ্বর পড়ে রণস্থলে । 
একবার দরশন দিব এই কালে ॥ 
এগনি মপ্ধিধে রাবণ নাহিক সন্দেহ । 

যৃত্যক।নে দেখ। দিয়! মুক্ত করি দেহ ॥: 
লন্মমণেরে পাঠাইয়ে জানিব সন্ধান |. 
সেইরূপ আছে কি হয়েছে দিব্য জ্ঞান 

কতবঝ!র মরে বেট! আ'রবার বাঁচে । এত ভাবি রঘুনাঁথ কহেন লক্ষাণে। 
মনে করি কপট ভাবেতে পড়ে অছে ॥ | কহি এক, উপদেশ শুন রে ॥ 

কি জানি এবার যদি নব! মরে রাবণ । রাজার বংশে জন্ম পাঁয়ে ছুই ভাই। 
তবে রাবণের হাঁতে না রলে দীন ॥ চিরদিন:বনবাসে ভ্রমিয়া নেড়াই ॥ 



৩১৮ 

কত দিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে । ৭ 
রাজনিতী কিছু না শিখিনু পিতৃস্থানে॥ 
অরণ্যেতে ব'ধলাম তাড়কা রাঁক্ষসী | 

রামায়ণ 
পিপি পসরা 

লক্ষষণৈর বাক্যে কহে রা লক্ষেশ্বর | 
কোন নীত সংসাঁরেতে রাম অগোচর ॥। 
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে। 

বিবাহ করিয়। ৫্দোহে অযোধ্য/তে আসি ॥ | তবে যদি আজ্ঞা! দেন কহিতে আমারে & 
* মেবকের মুখে বদি করেন শ্রবণ | অভিলাষ ছিল যে শিথিতে রাজনীত। 

সে আঁশ। নিরা'শ। হলে। বিধি বিড়,ম্বত ॥ দয় ক'রে একবার দেন দরশন ॥ 

পিতৃসত্য পাঁলিতে আসিতে হলো বনে। ! শক্তিহীন হ্ইয়াছি বাস্ছিরায়' পাণ। 

“ যাইতে নু পারি আমি প্রভু বিদ্যমান & - বনে বনে চৌদ্দবর্ধ ছ্ষিরি দুইজনে ॥ 
ভন্লুক বানর লয়ে বনে বনে ফিরি । . দয়। করে যদি পাম আসেন এখানে । 
কে শিখাবে রাজনীতি কোথা শিক্ষা করি যাহা জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে ॥' 
অধ্যোনগরে গ্রিয়। পাব রাজ্যভার। 

নাহি জানি ধন্মান্ন রাজ ব্যবহার ॥ 

কে শিখাবে বাজধন্ম যাব কার কাছে। 

এতেক শুনিয়া, তবে ঠাকুর লব্মএ | 
শ্রীরামের অশ্রে আসি সবিশেষ কন ॥ 
রাজনীতি আমারে ন। কহে দশানন ॥ 

অযোধ্যানণরে লোকে নিন্দা করে পাছে ॥ | বাঞু। আছে তোমারে করিতে দরণন ॥. 
রাবণ প্রবীণ রাজা ব্যাখ্যা করে সবে। 
করেছে অধন্ম কন্ম রাক্ষন স্বভাবে ॥ 

ব।জকীত্তি কর্মে রাবণ পরম পণ্চিত। 
রাজমীতি রাঁবণেরে জিজ্ঞাস কিঞ্ি ॥ 

. এখনি যাইবে রাজা .দেহ' পরিহরি | 
জিজ্ঞ।(সহ নীতিবাক্য গোটা ছুই চারি ॥ 
অমূল্য রতন যদি অস্থানেতে রয় । 
গ্রহণ করিতে পারে শাস্ত্রে হেন কয় ॥ 
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়ে লক্ষ্মণ সত্বর। 

উপনীত হৈল যথ।” লঙ্কার ঈশ্বর ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্রে আকুল লক্কার অধিপতি | 
লক্গমাণে দ্রেখখেয়ে করে সকরুণে স্তুতি ॥ 

 দশাঁনন বলে শুন ঠাকুর লক্ষমণ | « 
এ সময়ে একবার দেহ শ্রীচরণ ॥ 
বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়! বিবাদী? 
শত শত অপবাঁধে আমি অপরাধী ॥ 

 অগারাধ মার্জন। করহ মহাশয় 
উপস্থিত এই মোর আসন সময় ॥ 

 লক্ষমণ বলেন দোষ নাহিক তোমার । 

যৌগাযেগ মত দেখ লিপি বিধাতার ॥ 
লঙ্কার ঈশ্বর তুমি পরম পণ্ডিত । 
পাঠালেন রাম মোরে সুধাইতে নীতি ॥ 

করিয়া অনেক স্তুতি কহিল আমারে । 
উঠিতে না পারে রাবণ বিষম প্রহারে ॥ 
স্তুতিবাক্যে কহিলেক আমার সাক্ষাতে !: 
একবার আনিয়! দেখাও রদ্ুনাথে ॥ 
রাবণের সাক্ষাতে আইল৷ রঘুপতি। 
বুঝি রাবণের মন উঠি শীত্রগতি ॥ 
উঠিতে শকতি নাই'রাঁজ। দশাঁননে। 
ভক্তিভাবে প্রণাম করিল মনে মনে ॥ 
আঘাতে আকুল অঙ্গ বাক্য নাহি সরে।' 
বিনয় করিয়া কথা কয় ধীরে ধীরে ॥ 
র।মের সর্বাঙ্গ রাজ! করে নিরীক্ষণ । 
পাক্ষ।ৎ বিরাটমুক্তি ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
মাঁয়াতে মানব দেহ বিশ্বময় তুমি । 
তোমার মহিম] প্রভূ কি জানিব আমি ॥- 
অনাথের'নাঁথ তুমি পতিতপাবন | 
দয়। ক'রে মস্তকেতে দেহ জ্রীচরণ ॥ 
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার । 

শ।পেতে রাক্ষলকুলে জনম আমার ॥ 
মহীতলে ভ্রমিতেহয়েছে তিন জন্ম ।' 
.আস্থরিক বুদ্ধে নাহি জানি ধন্নাধর্থ ॥ 
অপরাধ ক্ষমা! কর গোলকের পতি । 

অনাদি পুরুস তুমি আপনা বিশ্বৃতি ॥ 
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রজনীতে তোমারে কি কব রঘুবর। 
সংমারেতে যত নীতি তোমার গোচর ॥ 
রাম বলে যে কহিলে সকলি প্রমাণ 

তথাপি শুনিতে হয় আছয়ে বিধান ॥, 

প্রাচীন ভূপতি তুমি অত্তি বিচক্ষণ। 
বঁহুবলে জিনেছ*সকল ত্রিভুবন ॥ 
ধন্মীধন্ম রাজকন্ম তোমাতে বিদিতশ। 

তব মুখে কিধিৎ নিব রাজনীত'। 
দশানন বলে মম সংশয় জীবন 
কহিতে বদনে নাহি নিঃসরে বচন ॥ 
ঘতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন । 
কহিব কিঞ্চিৎ শীতি করহ্.শ্রবণ ॥. 
করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে। 
আলম্ত ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে ॥ 
অলসে রাখিলে কন্ম পুনঃ হওয়া ভার । 

কহি শুন রঘুনাথ প্রমাণ তাহার ॥ 
এক দিন আসি আম স্বর্গপুর হৈতে। 
যমপুরী দৃষ্ট হৈল থাকি নিজ রখে॥ 
শূন্য হেতে দেখিলাম যমের ভুবন । 
তিন রে নানা স্থানে আছে সাঁধুজন ॥ 

দেখিলাম দক্ষিণেতে পাতিকীর থান] । 
দিব! কিব! রাত্রি কিছু নাহি বায় জানা ॥ 
অন্ধকারে চৌরাঁশীটা নরকের কুণ্ত। 
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥ 
পরিত্রাহি ডাঁকে পাপী বিষম প্রহরে । 
ন! দেয় তুলিতে মাথা! যযদূত মারে ॥ 
তাহ! দেখি বড় দয়া হইল মনেতে। 
ঘুচাব পাঁপীর ছুঃখ শমনের হাতে ॥ 
পাপীর ছুর্গতি আর দেখা নাহি যায়। 
এত ভাবি সেই দিন এলেম লঙ্কায় ॥ 

, পুরাব নরককুণ্ড নিত্য করি মনে | 
আজি কালি করিয়৷ রহিল বহু দিনে ॥ 
হেলায় রহিল পড়ে ন৷ হয় পুরণ । 
তার পর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ ॥ 
কুণ্ড পুরাইতে যবে করিনু মনন। 
তখনি পুরালে পূর্ণ হইত সে পণ ॥ 

পপ অপ পপ পপ পপ পপ পপ সাপ সপ 

হেলাতে রাখিনু ফেলে না' হইল আর। 
মন্দের সে ছুঃখ মনে রহিল'আম!র ॥ 
আঁর এক কথ শুন নিবেদন করি। 

; লবণ সমুদ্র মাঝে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥ 
এক দিন মনেতে হইল এই কথা । 
সপ্তটা সুদ্র সৃষ্টি করেছেন ধাতা ॥ 
(দি দুহ্ধ ঘুত আদি সমুদ্র থাকিতে । 
| কেন আছি লবণ সমুদ্র সলিলেতে ॥ 

স্বর্গ মর্ত্য পা তাঁল আমার করতল । 

১, দিঞ্চিয়া ফেলিব লবণ স্মুদ্রের জল ॥ 
ল্ীরোদ সমুদ্র এনে রাখিব এখানে 
এই কথ। চিরদিন আছে মোর মনে ॥ 

যখন মনেতৈ হয় মনে করি করি। 

অন্য কর্মে থ।কি সিন্ধু সিঞ্িতে পাসার ॥ 
এইরূপে হেলাতে অনেক দিন গেল। 
তদস্তরে তব সঙ্গে মংগ্রাম বাজিল ॥ 
সমুদ্র সিঞ্চন করা না হইল আর। 
মনের নে ছুংখ মনে রহিল আমার ॥ 
অতএব এই কথা গুন রঘুমণি | ' . 
মনে হ'লে শুভকম্ম করিবে তখনি ॥ 
হেলার রাখিলে কোন করধ্য নাহি হয়।, 
অ.র এক কথ! কি শুন মহাশয় ॥ 

[গ নর ভূচর খেচর আদি মর্বন। 
সত প্রেত” 1৮]দ আছয়ে গঙ্গর্বৰ ॥ 
ব্রন্মার স্থষ্টিতে আছে দেবগণ যত । 
যাইতে অমরপুরে মকলে বাঞ্ছিত ॥ 
সকলের শক্ত নহে যাইতে সথার় | 
কে? কেহ দৈবশকি অনুমারে বায় ॥ 
এ শক্তি বিহীন বেব| আছে পুথিবাতে | 
স্বর্থপুরে যাইতে না পারে কদ।চিতে ॥ 
মনে মনে মাধ করে যাহতে অমরে।, 

দৈবশক্তি হান তাঁরা.বাইতে ন! পারে ॥ 
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিন্ু অন্তরে, 
কিরপে যাইতে জীব পারে ন্বর্ণপুরে ॥| 

অনায়াসে যাইতে সব পারে দেবলোকে 
নিশ্মব স্বর্ণের পথ বিশ্বকন্মে ডেকে ॥ 
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করিন এমন পথ সবে যেন উঠে। 
পৃথিবী অবধি হুর্গে ক'রে দিব পৈঠে ॥ 
থাকিবে অপুর্ব কীর্তি সংসারে পৌরুষ | 
ত্রিভুবনে সবে মোর ঘুষিবেক যশ ॥ 
তখনি করিতাম 'ঘদি হৈল যবে মনে । 
কোনকালে কার্য সিদ্ধি হেত এত দিনে ॥ 
হেলায় রাখিয়ে হৈল বহুদিন গত । 
তার পরে তব-সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত ॥ 
অতএব শুভ কন্ম্ন শীত্র-করা ভাঁল। 
হেলায় রাখিয়ে যে বাসনা বৃথা হলো ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন লন্কা' অধিপতি । 
ওভ কণ্ম শীপ্র কর! এই সে যুকতি ॥ 
সৃতি ক্মের কথ। কহিলে বিস্তর ৷ 
পপকশ্ম পক্ষে কিছু কহ আরবার ॥ 
পাপকশ্ম হ্বেলা করে রাখা যে জন্যেতে | 
বলহ তাহার নীত আমার সাক্ষাতে ॥ 
শীঘ্র কেলে পাপকন্ম কি হবে হুর্গতি। 
বিস্তার করিয়। কহ সেই রাঙ্জনীতি ॥ 
দশ।নন ঝুলে তাহ। কহিতে বিস্তর | 
কত আর বিস্তারিয়ে কব ্ঘুবর ॥ 
প্|পকম্ম অনেক করেছি চিরদিন | 
কহিতে না পারি তনু প্রহারেতে ক্গীণ ॥ 
আছয়ে অনেক কথ। আমার মনেতে । 
কত কব রথুনাথ তোম।র সাক্ষাতে ॥ 
এক কথ। কহি রাম এেখ বিদ্যমান । 
সুর্পণুখার লম্মণ কাটিল নাক কান ॥ 

মেই এফ উপদেশ ক।হল আমারে। 
চাহার বুদ্ধেতে আম শীতী। আম হরে ॥ 

ণিখ। কাশ্দিলেক চরণেতে ধরে। 
মন হেল সাত।রে হরিয়। আনিবারে | 

একবার ভাবিলাম আপন মনেতেও 
আজ নহে,.কালি সীতা আনিব পশ্চাতে ॥ 

আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে 
হেলায় রাখিলে পাছে আনা নাহি হবে ॥ 
অতএব শীত্রগ।ত হপ্বি আনি সীতে ! 

টি ঠো 

টম 

রামায়ণ ূ 
রি টিটি পে পা পিসিলিট বাশি পাছত পাশা পি তা িলিসি পি লী পা পলিসি লি পাটি তি পপি 

্ পা পি 

এক লক্ষ পুত্র মোর সওয়। লক্ষ নাতি | 
আপনি মরিল:'ম শেষে লঙ্কা অধিপতি ॥ 
যদি সীত1 আনিত।ম ভেবে চিন্তে মনে। 
তরে কেন সবংশে মরিব তব বাঁণে ॥ 
ূ হেলাতে না হরি দীত। রাখিতাম ফেলে । 
তবে মোর সংহার না হৈত কোঁনকালে ॥ 
ষাহা জানি কহিলাম কিঞ্ধিশ্নীতি কথা । 
কছিতে' কহিতে জিহ্যা হইল জড়তা ॥ 
শ্রীচরণ দৃষ্টি করি প্রাণ ত্যাগ কৈল। 

; জয় জয় শব্দ হেন ছুরপুরে হৈল॥ ৰ 

ূ বিভীনণের রোদন। 

আমার আর কেহ নাই ভবে, 
ওরে দয়াল রাঁমের চরণ বিনে । 
তোমার দার! পুক্র পরিবার 
কেবা কোথা রবে ॥ 
আসরে শমন দূত যখন বীধিবে। 
ওরে ছেড়ে »ংদার মায়া ভাব 
মন রাঘবে ॥ ফর ॥ 

 ব্লাবণ পড়িল. দেবগণ হরধিত । 
] নৃত্য করে অপ্নর! গম্ধধৰব গায় গীত ॥ 
রাবণ পড়িল রাম কপি পানে চান। 
৷ পলাইর। ছিল কপি এল বিগ্যম[ন ॥ 
। রখখান কাড়ি লৈল বীর হনুমান | 
অঙ্গদ লইল গদ! দিয়ে একটান ॥ 

ৰ কর্ণর কুণডল লৈল নীল মেনাপভি । 
হাঁতের বলয় লগ্ম নল মহামতি ॥ 
কেহ কেহ কাড়ি লয় মুকুটের ফুল ।' 
কেহ উপাড়য়ে দাঁড় গৌপ আর"চুল॥ 
র/বণে দেখিতে সবে করে মারামার। 
পড়িল রাবণ রাজা জগতের ঠবরী ॥ 
রাম বলে কপিগণ হও এক পাশ । 
ৃ রাঁবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ ॥. 

রাঁম লক্ষণ সুঞ্ীব সঙ্গেতে বিভীষণ ॥ 

স্পা 

সর্বনাশ হৈল আমার সীতার জন্যেতে ॥ | রাবণ নিকটে তবে গেল ততক্ষণ ॥ 



লঙ্কাকাণ্ড। 
সমস ৯ পা সপ 

রীতি জিনিয়। অঙ্গ ধরণী লোটায়। 
্দীখিয়। দয়াল রাম করে হায় হায় ॥ 
'দেখি বিভীষণ তখন রাবণে কৈল শোঁলে 
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীবণ বলে ॥ 
ত্রিভূরন জিনিলে ভাই নিজ"বাহুবলে । 
সেই*অহঙ্কারে ভাঁই রামে নাচিনিলে ॥ 
ন। বু ঝয়া সীতাঁদেবী লঙ্কাতে আনিলে'। 
লক্মম।রে করিয়। ঢু3রি শবংশে মঞজ্িলে। 
শরণ করিলে সার নাহি দিলে, সীতা 
পাঁয়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা ॥ 
সবংশ সহিত এবে হারাইলে প্রাণ । 
ন। শুনিলে মম বাক্য হয়ে হত জ্ঞান ॥ 

অ'পনার দোষে মৈলে কলগ্ক আমার 
কার তরে দিয়া যাহ লঙ্কা অধিকার ॥ 
বিভীষণ বলে-রাম যুক্তি বল সার।, 
স্ব মত্ত পাতাল তোমার অবিকার ॥ 
ধাণ্মিক হইয়। ভাই ধশ্ম নষ্ট করে। 
মৃত্যু লাগি সীতা আনে লঙ্কার ভিতরে ॥ 
চ্রদিন ভাই মোর পুঞ্জিল শিবেরে | 
মরণ সময় শিব না চাহিল কিরে এ 
হিতভ বুঝাইতেমোরে ভাইএমারে লাথি । 
ওখান জানিনু ভায়ের ঘটিল ছুর্গতি ॥, 
পুরী শুন্য করি ভাই ত্যজিল জাবন। 
তোমা বিনা গতি আর: ন।হি নারায়ণ ॥ 
বিভামণের রোদনে শীরাম ছুঃখ মন | 
রাম বলে না বধন্দ ধাদ্রিক বিভীণ ॥. 
ভূবন জিনিয়া স্থখ ভুগ্রিল অপার । 
পড়িয়া আম[র বাণে গেল ব্বর্ণঘার ॥ 
রামের.বচনে্ভখন সম্বরে ক্রন্দন |. ৯ 
উধাস ট্রিটিল গীত রামায়ণ ॥ 

পাপা শসা 

মন্দদোরীর রোদন। 

একবার ধদন তুলে ফিরে হে চাঁও। 
উঠ উঠ লঙ্কার ;অধিকারী, আমার 
শন হলো! লঙ্কাপুরী, “ওহে ত্যজে 
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৪৬৯ 

শয্য!, মনোহর, একেন ধুল্ময় ধুসর 
কলেবর ॥ প্রঃ ॥ 

অন্তঃপুরে জানাইল পড়িল রাবণ। 
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ ॥ 
রক্ত উৎপল জিনি ফোমল চরণ । 
রণস্যলে ছুটে যায় হয়ে অচেতন ॥ 
রাবণে বেড়িয়। কার্তন্দে চৌদ্দহাঁজ্ার নারী 
শঙধরে ধেন তারাগণে, আছে ঘেরি ॥ 
সোণার কোমল অঙ্গ ধূলাতে মগন | 
ষন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ ॥ _ 
আমারে ছাড়িয়। প্রভূ যাহ কোন স্থানে । 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার মরণে ॥ 
কেমনে আঁনিলে সীতা এ কালসাপিনী। 
স্র্ণলঙ্ক।পুরে না রহিল এক প্রাণী ॥ 
কিকাঘ করিল তব শঙ্কর শঙ্ধরী। * 
রাম লক্ষ্মণ সংহ।রিল স্বর্ণলঙ্কাপুরী ॥ 
আপদ পড়িলে দেখ কেহ কার নয়ু। 

সাতার কারণে হলে! এতেক প্রনয় ॥, 
শমন হইল তব মুর্পণ্খা ভর্গী। 
তার বাক্যে আনি সীত। হারালে পরাণী ॥ 
ভবনের ব।র প্রভূ গ্রড়ে তব বাণে। 
গ্রাথ হার।ইলে নর বানরের রণে ॥ 
কারে দিয়া গেলে এ কক লঞ্চাপুরী 
কারে দিয়া বাহ প্র্তু রাণী মন্দোদরা ॥ 
অস্ুল বৈভব তব গেল অঙ্গারণে। 
সুব ছারখার হৈল তোম।র বিহনে | 
পতি পুক্র মরিল*কেনে প্রাণ ধরি ।' 
ধরণী লোট্ায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী ॥ . 
বিভীবণ বলে শুনু রাণী মন্দোদরী। 
আর নাঁ বিলাপ «র চল অন্তঃপুরী ॥ 
এত বলি বিভীষণ রাণী নমন্কারে । 
আপনি সকল জ্ঞাত দৈবে যত করে ॥ ৮ 
সীতা দিতে কহিলাম খ্রিয়। মিনতী । 

 সম্ভা বিগ্যমানে মের মারিলেন লাথি ॥ 

প্ঘাতে হইলাম,গলনিধি পার । 

সকল বৃত্তাস্ত ভূমি জান্হ আসার ॥ 



৪০২ কামায়প। 
০০ অপ্যাশপা ভান সপ সি স্পস্ট 

এতেক বচ্চন ঘদি কহ বিভীষণ ! 
বাড়িলযে মন্দোদরীর ছিগুণ ক্রন্দন | 
রাবধের মুণ্ড কোলে কান্দে মন্দোদরী | 
দশ হাঁজার"নতিনীর্তে প্রবোধিতে নারী ॥ 
না কান্দ না কাঁন্দ রীণী মন কর স্হির।, 
তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির | 

মন্দোদরীধলে রাজা সারি যে জমে । 
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে ॥ 
মনুষ্য নহেন. রাম দেব নারায়ণ । 

অবশ্য দেখিব আমি তাহার চরণ ॥ 
বস্ত্র না সম্বরে রাণী আউদর চুন্দী। 
শ্রীবামে দেখিতে যায় হয়ে উত্তরোলী ॥ 
কটক বেষ্টিত বসে আছেন শ্রীরাম । 
হেনকালে মুন্দোদরী করিল প্রণাম ॥ 
সীত। জ্ঞানে ভাবি রাম রাণী মন্দোদরী। 
জন্মীয়ত্ব হও বলি আশীব্বাদ করি ॥ 
রামের, চরণে রাণী বলে ততক্ষণ। 
হেন বর দিলে কেন কমললো চন ॥ 
চন্দ্র সুর্ধ্য পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে । 
তবু রঘুনাথ তব বাক্য নাহি নড়ে ॥ 
শ্রীরামেরে মন্দোদরী পরিচয় দিল। 
কৃর্তিবাঁস পণ্ডিত কবিত্তে বিএচিল ॥ 
সংসারে অসীমে, ধাহর মহিমে, 

শনেছ ময়দানব। 

ধ'র দহাশেলে, ত্রিভুবন টলে, 
, *. লক্ষাণের পরাভব ॥ 
তাহার নন্দিনী, 

নাম মম মন্দোক্ষরী | 
এলেম চরণ, . করিতে দর্শন, 

ত্যজিয়! বে অন্ত্পুরী ॥ 
শুন মহাশয়ঃ, 

তুমি ভ্রিদেবের নাথ । 
লঙ্কার ঈশ্বরী, 

করি মোড় করি হাত ॥ 
দেবের ঈথৰ, দেব পুরদ্দর, 

তারে যে বান্ধিয়া আনি । 

রাবণঘরণী, 

জানি নিশ্চয়, 

নাম মন্দোদরী, 

র 

। লঙ্কাকাণ গীত, 

যেই ইত্দ্রজিত, দেবে মানে ভীত, 
আমি যে তার জননী ॥ 

জন্মায়ত্ব করি, বর দিলে হরি, 
| এ বচন নহে আন ॥ 

স্বামী এই হত, . আমার আয়ত্ব, 
ৰ 'কিরূপে কর বিধান' ॥ 

ভমি লত্যবাদী, . ওহে গণনিধি। 
মিথ্যা নহে তব বাণী ॥ 

দারুণ প্রাহরে। মানিয়ে পতিরে, 

ক কথা কহ আপনি ॥ 
সুর্ধ্যবংশজাতি, প্রভূ রঘুনাথ, 

কহেন হয়ে লভ্ত্রিত ! 
সত্য মোর কথা, রাঁবণের চিত 

জ্বালিয়ে রাখ আয়ত্ব ॥ 
শুন 'মন্দোদরী, যাহ নিজ পুরী, 

মনে না কর বিলাপ । 

মোর হাতে মরে, গেল ঘে অমরে, 

খল সকল পাপ॥ 

শুন মোর বাণা, গুহে যাও রাণী, 
ছুঃখ না ভাঁবিহ চিন্তে । 

রাঁবণের চিতা, রহিবে সর্কথ') 
চিরকাল রবে আয়ত্ে ॥ 

রহিবেক চিতা, মিথ্যা নহে কথা, 
শুন মন্দোদরী রাণী । 

আয়ত্ব স্বভাবে, সর্ব ক্কাল রবে, 
'মিথ্য। না হইবে বাণী ॥ 

রামের বচনে, সুখী হয়ে মনে, 
গৃহে যায় ততক্ষণ । 

ভাষা সবললিত, 
কৃত্তিবাস বিরচন ॥ 

রামের স্থানেতে বর পায়ে মন্দোদরী | 
প্রণতি করিয়া রামে গেল নিজ পুরী ॥ 
রাবণ বধিয় দুঃখ হইল অপার । 
ন। ধরিব ধনু রাম কৈলা অঙ্গীকার ॥ 

' বাম বলে বিভ্ভীষণ না.ভাবিহ মনে । 
আপনার দোর্ষে মেল রাজ! দশাননে ॥ 



লঙ্কা কা. 

রাবণের অগ্নি কার্ধ্ কর বিভীষণ। 
আর কেহ নাহি রাজার করিতে তর্পণ ॥ 

ক্রন্দন সম্বর মিত! শুন মম বাণী | 
রাবণের তর্পণ তুমি করহ'এখ ন ॥ 

রামের আজ্ঞ!য় যায়,লৎক।র করিতে । 
নানা দ্রব্য বস্ত্র আনে ভার হইতে ॥. 
বিশদ চন্দনকাষ্ঠ মানে ভারেভার। , 
অগুরু চন্দন আনে. গন্ধ মনোহর 
পর্বত সমান বীর দুর্জয় শরীর | " 
রাবণে বলিতে এল সহশ্রেক বীর॥ 
সকল রাক্ষন এসে রাবণেরে ধরে । 
পর্বত ঘমান বীরে তুলিবারে নারে ॥ 
হুঙ্গয়, প্রতাপ হনুমান মহাবীর | 
কোলে করে লয়ে গেল সাগরের তীর ॥ 
রবণেরে রান করাইল সিন্ধু্গলে 1 
স্রণন্ধি চন্দন লেপে কণ বাহুমুলে ॥ 
দিব্য বস্ত্র পরাইল সেণার পইতে। 
সাগরের কুলে খুলে রাবণের চিতে ॥ 
হতে অগ্নি করিয়া! কান্দেন বিভাদণ | 
দশ মুখে অগ্সি দিয়া পোড়ায় র।বণ॥ 
রবণের চিতাধূম উঠে তৃতক্ষণ । * 

ক্ত হয়ে গেল র।বণ বৈকৃগ্ ভুবন ॥ . 
কুভিব!স পণ্ডিতের কবিত্ব স্ুসার। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন রাবণ উদ্ধার ॥ 

পারার ০ ররর 

ৰ 

| 

বিভীষণের অভিষেক । | 

একবার ডাক মন রাঁমনাম বলিয়ে রে। 
দেখ এ তিন, ভুবনে, সীতানাথ বিন্মে 

" কে আর তারিবে তোমারে ॥ 
 কঈণে অবসর পায়ে কমললোচন । 
লক্ষমণ সহিত গিয়। বদিল তখন ॥ 
ইন্দ্রের মাতুলি আসি মাগিল মেলানি;। 
মাতুলিরে কহিলেন সুমধুর বাণী ॥. 
দেবরাঙ্ছে কহিবে স্মামার পরিহার । 
তার শত্র রাবণেরে করিনু সংহার ॥ 

৪৪৩ 

রামেরে, প্রণাম করি.মাতুলি চলিল।. 
রামের বচন গিয়া ইন্দ্রেরে কহিল ॥: 

| স্ুত্রীরে দেখিয়া রাম হরাষত মন। 
বাহু পসারিয়াংতাঁরে দিল আলিঙ্গন ॥ 
তুমি হেন মিতা হও 'জন্ম জন্মান্তরে । 
ভূবন জিনিতে পাঁরি পাইলে তোমারে .॥ 
তোম।র প্রনাদে হইলান দিন্ধু,পার। 
তোমার প্রমাদে সীতা-করিনু উদ্ধার ॥ 
এক ভার আমার রহিছে শুধিবার । 
বিভীষণে না! দিলাম লঙ্কা অধিকার ॥ 
এবে বিভীষণে করি লঙ্কা অধিপতি । 
চারিযুগে থাকিবে আগার এ স্বখ্যাতি॥ 
আমার বচনে মিত্র কর আগুসার। 

বিভীমণে দেহ মিত্র লঙ্কা অধিকার ॥. 
হনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর । 
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার*ঈশ্বর ॥ 
গন্ধর্ধেব ওষধি দিক নান] তীর্ঘজল ॥ 
লঙ্কা মধ্যে জী পুরুষে গাউক মঙ্গল ॥ , 
শ্রীরামের আজ্ব। লড়িঘিবেক কোন জনা 1.. 
বিভীষণ রাজা হবে পড়িল ঘোষণা ॥ 
নানাবধ রত্র ধন যেখানে আছিল । 
রাক্ষম বানরে সব বহিয়। আনিল ॥ 

গাঁয়কেতে গীত গায় ন!ট্যে করে নাট 1; 
শুভক্ষাণে বিভীষণে দেন র/জ্যপাট ॥ 
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষণ |: 
রামজয় শব্দ করে যত কপিগণ ॥. 
নান। বর্ণে বায ধাজে শুনিতে সুন্দর |. 
আনন্দেন্তে নৃত্য করে সকল বানর ॥. 
এক লক্ষ দগড় দ্বিলক্ষ করতাল । 
ছুই লক্ষ ঘণ্ট। বাজে শুনিতে বিশাল ॥: 
ভেউরী ঝাঝুরি.বাজে তিন লক্ষ কাড়ী 1 
চারি লক্ষ জয় ঢাক ছয় লক্ষ পড়ী ॥" 
বাজিল চৌরাশী লক্ষ“শঙ্খ আর বীণা ।: 
তিন লক্ষ তান। বাজে দামাম।র সান! 

ঢেমচ। খেমচা ব)জে (তন লক্ষ ঢোল- 

তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল &,. 
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জয়ঢাক রা্নক'ড়। বাজে জগবষ্প 

নিয়! বাঞ্ঠের শব্দ ভ্রিডুবনে কম্প॥ 

বাঁভিল রাঁক্ষসী ঢাঁক পঞ্চাশ হ্জার | 

ছুন্দুভি ডমর শিঙ্গা সংখ্যা কর! ভার ॥ 
তুরী ভেরী খঞ্জরী খদক আর বাঁশী। 
দগড়ে রগড় দিতে লক্ষ লক্ষ কাসি ॥ 
টীকারা টহ্কার আর চেঁতারা যোচঙ্ষ | 
বাদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥ . 
রামজয় শব্ধ করে যত কপিগণ। 

বিভীঘণে অভিষেক কৈল নারায়ণ ॥ 
ছত্রদণ্ড দিল আর স্বর্ণলঙ্কাঁপুরী । 
অভিষেক করি দিল'রাঁণী মন্দোদরী ॥ 
বিভীষণ রাজা হৈল রাজ্যথণ্ড সখী । 
রহিল রামের কীন্তি বিভীবণ সাক্ষী ॥ 
পূনর্ববাঁর শ্রীরাম কৃহিলা বিভীগণে। 

মন্দোদরী লাগির্ঁকছু ন। ভাবিহ মনে ॥ 
মন্দোদরী দিব তোমায় মম অঙ্গীকার । 
র।জন্ত্রী রাজাঁতে লয় আছে ব্যবহার ॥ 
অতএব না ভাবিহ মৈত্র বিভীযণ। 
রাঁণী মন্দোদরী তোমায় দিলাম এখন ॥ 
লঙ্কাপুরে ভূপতি হইল,বিভীষণ। 
কৃত্তিবাস বিরচিত গীত রামায়ণ ॥ 

ওর 

' সীতাঁব পরীক্ষা। 

পাত্র মিত্র লয়ে রাম বমিল দেওয়ানে । 
সীতারে আনিতে পাঠাইল হনৃমানে ॥ 
সীতাঞে আনিতে যাঁষ পবন নন্দন। 
হনূরে প্রণাম করে নিশাচরগণ ॥ 
সবে বলে আচম্বিতে এলো হনৃমান। 
না জাঁনি কাহার এবে লইবে পরাণ ॥ 

' এই কথা নিশীচরে ভাবে মনে মন। 
হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন ॥ 
সীতারে দেখিয়া! হনু নোঙীইল মাথা । 
যোড়হাঁতে.কহে বীর শীরামের কথা ॥ 
দুষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ" 
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ ॥ 

পাশা পপোস্ীপ্্ম্প 

পপ্পস্পাপ পাপ প্পী সপে সাপাপপ 

রামায়ণ 

রাম পাঁঠাইলেন আমারে-তব পাঁশ। 
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লান ॥ 
হনূর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী । 
'আনন্দ-সাঁগরে তাঁসে সীতা ঠাকুরাণী ॥ 
হনুমান বলে মাতা কি ভাবিছ মনে। 
শুভ কথ!র উত্তর না দেহ কি কারণে । 

সীতা বলে যে বার্তা কহিলে হনুমান । 
নাহি ধন তাহার সদৃশ দিতে দনি ॥ . 
যদ্যপি' তোমারে করি রাজ্য অধিকারী ৷ 
তথাপি তোমার ধর শুধিবারে নারি ॥ 
হন বলে রাছ্যধনে নাহি প্রয়োজন । 
রাজ্য ধন সক মাতী৷ তব ভ্রীচরণ ॥ 
তবু যদি দান দিবে সীত। ঠাকুরাণী | 
এই দান তব স্থানে মাগি গো জননী ॥ 
তোমার রক্ষক আছে রাবণেত্র চেড়ী। 
আমার সাক্ষাতে তোমায় উঠাইত বাড়ি ॥ 
করিয়াছে তোমার হুর্গাতি অপমান । 
এ সবার প্রাণ লব এই মাগি দান ॥ 
দন্ত উপাঁড়িয়া চুল হিড়ি গোছে গোছে। 
আছাঁড়িয়। প্রাণ লব বড় বড় গাছে ॥ 
সমৃদ্রের তীরে আছে বালী খরসান। 
তাতে মুখ ঘসাডিস। লইব পরাণ ॥ 
শুনিয়া হনূর বাক্য ঘত চেড়ীগণ। 
ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ ॥ 
চেড়ী সব বলে শুন সীতা ঠাকুরাণী | 

। হনুমান প্র]খ লয় রাখ গো আপনি । 
স্বানকী বলেন তুমি বিচারে পণ্ডিত । 
৷ যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত ॥ 
মহাবীর হন্থু তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি | 
স্রীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি ॥ 
ঘত দিন ছিল চেড়ী রাবণের ঘরে । 
তাহার আজ্ঞায় ছুঃখ দিয়াছে আমারে ॥ 
এখন সে সবংশেতে মরেছে রাবণ । 

চেড়ীগণ করে এবে আমার সেবন | 

'কহিবে আমার ছুঃখ আীরার্ষের স্থানে । 
প্রণাম করিব গিয়া! রামের চরণে ॥ 

স্পা শশী ীশীশীশীশীশা শী শা 



লঙ্বাকাণড' 
চে 

চলিলেন হনুমান ীতার.বচনে । 
কহিল! সকল কথা প্রীরাষের স্থানে | 
যে সীতার লাঁগয়্া করিলে শ্হামার। , 
সে সীতার হইয়াছে অস্থি চর্ম সার ॥ 
চেড়ীর তাঁড়নে সীতার ক্ঠাগত প্রাণ 
তবু'রাম বিনা তার মনে নাছ আন ॥. 
এত বদি কহিলেন প্রননন্দন |  * 

শ্রীরাম বলেন সীভাঁয় আনে কোন জন ॥ 
এত ভাধি রঘুনাঁথ বিচারিয়া.মনে 1 

সীভাঁরে আনিকত পাঠাইল বিভীষণে ॥ 
চলিলেন বিভীনণ রাঁমের বচনে। , 
মাথা মোঁডাইল গিয়! ীতাঁর চরণে ॥ 
বিভীমণ বলে মাতা করি নিবেরন। 
তোমারে যাইতে হৈল রাম দরশন ॥ 
আনিল! হৃবর্ণ দোল! রতনে মণ্ডি্ত | 
সীতার সন্মখে আনি কৈল উপস্থিত ॥ 
বিভীষণ বলে শুন জমকনন্দিনি । 
স্বর্ণ দোলাতে আমি উঠহ আপনি ॥ 
পর রত্ব আভরণ যেবা! লয় চিতে। 

রাম দরশনে মাতা চলহ ত্বরিতে ॥ 
রিল রাবণ তব ছুঃখ হৈল শেম। 
রাম সম্ভাঘণে চল কিয়া পুবেশ ॥ 

সান.কর পর সীত। বিচিত্র বসন | 

সোণ।র দোলায় চল.'রাম সম্ত'ষণ ॥ 

সীত। বলে কিবা সমন কিবা মোর াশ। 
জশোকের বনে কাটাইনু ছুঃখ শেষ ॥ 
বিস্ভীষণ বলে কথ। কহিলে প্রমাণ | 
কেমনে এ বেশে যাবে আমা বিদ্যমান ॥ 
বিভীষণের পরিবার পরমা সুন্দরী! 
স্নান দ্রব্য লয়ে তার! এল ত্বরা করি ॥ 

' সিংহাসনে বসাইল সীতা! চন্দ্রমুখী । 
কেহ তৈল দেয় গায় কেহ আমলকী ॥ 
পিঠালি মাখায়ে-কেহ অঙ্গে তুলে মলি। 

'রত্বের কলমে কেহ শিরে জল ঢালি ॥ 
নেতের বসনে কেহ মুছাইছে বারি | 
যতনে পরায় বস্ত্র যতেক হুদ্দরী॥ 
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জানক্টুর রূপে তথা পড়িছে নিজুলি। 
কনক রচিত সীতা পরেন পাশুলি ॥ 
রত্বেতে জড়িত বান্ধে'বিচিত্র কবরী। 
নান] চিত্র লেখ তাঁছে আছে সার সারি 
নয়নে অঞ্জন, দিল অতি স্থশোভিত | 
নান! অলঙ্কার বিশ্বকম্মার নির্মিত ॥ 
অঙ্গরাগে সিন্দুর দিলেক ভালে অঙ্গে । 
গলেতে বিচিত্র হার মুরকত সঙ্গে ॥ 
বিচিত্র নিশ্মাণ দিল শঙ্খ ছুই বাই। 
'যেন পুর্ণ শশধর ,দেখিবারে' পাই ॥ 
লুকাতে চাহেন রূপ ন। হয় গোপন 1” 

জানকীর রূগ্ধে আলো করে ত্রিভুবন ॥ 
রত্বময় চতুর্দে'ল যোগাইল আনি। 
সানন্দে বসিলা তাহে জনকনন্দিশবী ॥ 
ঘেরিলেক চতুর্দ োল মেতের বসনে | * 
যাত্রা কৈল সীতাদেবী রম সম্ভাষণে ॥ 
যতনে পাড়িল পথে নেতের পাছড়।। 
রাক্ষমেতে দেয় পথে চন্দনের ছড়া ॥ , 
মল্লিক। মালতি পারিগাঁত রাশি রাশি |. 

পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষমেতে আসি ॥ 
র।ক্ষন বানরেতে 'বেষ্টিত চারিভিতে | 
বিতাবণ অগ্রেতে স্বর্ণ বেত হাতে ॥ 

বডেক বানরসেনা চারিভিতে ঘেরে । 

, পরস্পর ঘন্ব দীত। দেখিবার তরে ॥ 

দেখিতে ন। পাঁয় কেহ চক্ষে বহে শীর। 
; ঘতেক লক্কার নারী হইলা বাঙ্রু ॥. 

ব'ল বৃদ্ধা যুবতী লঙ্কায় ঘত ছিল । 

' সীতারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিলু ॥. 
ন! সম্বরে অম্বর ধাইয়। যায় রড়ে। 
বৃদ্ধা' জন দ্রুত যেতে উছটিয়া পড়ে ॥ 
ূ শোঁকাকুলে মর যত রাক্ষসের নারী। ,. 
ৰ বেগে ধায় দ্রুতগতি লজ] পরিহরি ॥ 

মন্দোঁদরী প্রণাম ঝরিল হেনকলে। 

ধুলার ধূসর অঙ্গ আলুইত চুলে ॥ 
মন্দোদরী বলে,শুন জনকনন্দিশী |. 
রি নাল'ণি হইলাম আমি জনা খিনী ॥ 



8৯৩৬ 

পুরী সহ বিনাশ করিয়া কোপাগুণে। 
আনন্দে চলেহ ভুমি রাম সম্তাষণে ॥ ' 
এ আনন্দে নির।নন্দ হবে অকম্মাৎ |. 
বিষদৃষ্ে তোমারে দেখিবে রঘুনাথ ॥ 
যদি সতী হই থাকে পতি প্রতি মন। 
কখন আমার, শাঁপ না! হবে খণ্ডন ॥ 
এত বলি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী | 
সীতা লয়ে বিভীবণ গেল ত্বর। করি 
কিছু দূর খ!কিতে না যায় চতুর্দোল | 
সীতা! দেখিবারে বেড়ে বানর সকল ॥ 
কমক রচিত সীতার শ্রবণকুগুল। 
লেগেছে তাহার ছায়া গগশমগ্ডল ॥ 

নানা বনপুষ্পমালা আমে।দিত গন্ধে | 
' কনক রচিত দোলা করে আনে ক্কন্ধে ॥ 
চলিলেন সীতাঁদৈবী রাম সম্ভাষণে। 
লঙ্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে ॥ 
রাক্ষসের নারী সব ছুঃখে অঙ্গ দহে। 
রোদন করিয়া! সবে জানকীরে কহে ॥ 
ভুখেতে চলেছ তুমি রাম সম্ভাষণে | 
এককালে বিধাব।'হইনু সর্বজনে ॥ 

" তোম।রে দেখিবে রাম অশুভনয়নে | 
আশাঁদের বাক্য কড় না হবে খণগ্ডনে ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে মবে ণিজ ঘরে নড়ে 
রাম সম্তাষণে সীত। চতুর্দোলে চড়ে ॥ 
বাহির হইল দে।ল! লক্ক!পুর গড়ে । 
নেতের বসনে দোঁল। লয়েছেন বেড়ে ॥ 
ছুই ঠা্ে হুড়াহুড়ি হৈল ঠেলাঠেলি। 
বহিতে না পারে বাট যত চতুর্দোপী ॥ 
রাঁজা হয়ে বিভীঘণ ভমে বহে বাট । 
কটকের চাঁপ দেখে হাতে নিল ছাট ॥ 

রঃ হাঁতে লইল বানর কোটি.কৌটি। 
'রর্দকে পড়ে ছাঁট লাগে চটচটি ॥ 
রা গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে। 
তবু দেখিবারে যায় আপনা পাসরে ॥ 
পরিশ্রমে বিভীষণে ঘন বহে শ্বাস। 

, বনু কষ্টে গেন দোল। প্রীরামেম পাশ॥ 

র'মায়ণ। 

বিনা আছেন রাম গুগের সাগর । 

দক্ষিণে বসিয়া মিত্র নুগ্রীব ব'নর ॥ 
বামমভিতে বনিয়াছে অনুজ লক্ষণ । 

'| নিকটেতে জান্বুবাম যোড়হস্তে রন ॥ 
পথ বহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি। 
ছাঁট মারি বিভীযণ মধ্যে করে গলি ॥ 

কটকের দুঃখে ব্লামের কৌপ হৈল মনে। 
কোপে রাম কহিলেন র!জী বিভীষণে ী 
রাজার'গৃহিণী হয় প্রজার জননী । 

' *| মাতাকে দেখিবে পুত্র ইহাতে কি হানি ॥ 
কেন ব৷ ঘেরিয়াছ দোলা আঁনিত ন; জানি 
কেন বা করিছ তুমি এত হানাহানি ॥ 
ঘুচ।ও দোলার বস্ত্র ছাড় ছাড় ছাট ।, 

ৃ দেখুক সকলে সীত। ঘুচাও ঝর্চাট ॥ 
ঘাঁরে উদ্ধ'রিলাম দেখুক সর্বলেদকে | 
সতী বে হইবে সে রাখিবে আপনাকে ॥ 
বুঝিলেন হনুমান ভ্রীরামের মন | 
সীত!র পরীক্ষা! হেড হয়েছে মনন ॥ 
দেখিয়! রামের ক্রোধ ভাত বিভীমণ। 
পরীক্ষ! করেন কিন্ধা দেন বিসঞ্ভন ॥ 
ঘুচান দেলার বস্ত্র রাজ। বিভীঘণ। 

। করিলেন জাঁনকী ভূমিতে পদার্পণ ॥ 
দোলা ছাড়ি জাঁনকী ন।মেন ভূমিতলে ।, 

; বিদ্যুতের ছট। যেন অননীম গুলে ॥ 
সীমান্তে সিন্দুর চিহ্ু রঙ্গ বড় লাগে । 
[ চন্দন তিলক 'শোভে কপালের ভাগে ॥ 
দেখিতে স্ন্দর অতি সীতার অবর। 
পক বিন্ব্ল জিনি অতি শোঁভাকর ॥ 
ন্না রত্ব পরিধান রূপে নাহি .সীম। 
চরচরে নাহি দেখি সীতার গ্রতিম। ॥ 
পূর্ণিমার চক্র যেন উদয় গগণে। 
মুচ্ছিতি হইল সবে সীতা দরশনে ॥ 
জাঁনকীরে দেখে যেই ষে হয় মুচ্ছিতি। 
অন্যের কি কব কথা দেবত। বিস্মিত ॥ 
কেহ ভাবে আইসেন আপনি শঙ্করী | 
শ্লীরামেরে দেখিতে কেলাস পরিহরি ॥. 
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অন্যে বলে টা" ্ বিষুর বক্ষঃস্থল |. ঘুচিল সে অপযশ তোমার তামার উদ্ধারে । 
লক্ষী অব বারি দেখিতে ভূতল ॥ | এখন 'মেলানি দিলাম সভার ভিতরে ॥ 
কেহ বলে আপ. সাবিত্রী মুর্তিমতী । : যতেক বলেন শ্রীরাম কুক্ষবাণী 
কেহ বলে বশিষ্ঠ গৃহিণী, অরুন্ধতী ॥ * 1*রোদন করেন তত শ্রীরাম ঘরণী ॥ 
দেখিয়।ছে সীতারে যে সেই সীতা বলে। | কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্বজন | 
অন্ভ লোকে কত তর্ক করে,নান। স্থলে ॥ | ধীরে ধীরে কন.মীতা মুছিয়। নয়ন ॥ 
পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বলুন্ধরা |  * জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি ।/ 

বন্থন্ধরাস্থত৷ সীত। কুশা কলেবরা ॥ দশরথ শ্বশুর যে তুমি হেন পতি ॥ 
উপস্থিত! হইলেন সভা বিগ্যমাঁন । (ভীলমতে জান প্রভূ আমার গুরুত্তি ৷ 
হেরিয়া হরিষে দবে হয় হতজ্ঞান ॥  [জানিয়া শুনিয়া কেন করিহদুর্গতি ॥ 
রাঁমের চরণে সীতা করে. নমস্কার । বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে* 
করিলেন লক্ষমণেরে ধাৎসল্সয ব্যবহার ॥ | স্পর্শ নাহি করিতাম পুরুষ ছাঁওয়ালে ॥ 
করপুটে সীত্! রহ্ছিলেন সভাস্থানে | সবে মাত্র ছু ইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ। 
লক্ষ্মণ প্রণ।ম করে উহার চরণে ॥ ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ ॥ 
শ্রীরাম"ব্য[কুল অতি হুরিষ বিষাদে । হনুকে আমার কাছে পাঠঞলে যখন |, 
,সতী স্ত্রী ছাঁড়িতে চান লোক অপবাদে ॥ | আমার বর্জন কেন নাঁকৈলে তখন ॥ 
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায় । বিষ খাইতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ । 
মনে মনে ভাপিছেন কি হবে, উপায় ॥ (লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম কেশ ॥ 
বহিছে চক্ষু জল শ্রীরাম কাতর । কটক পাইল ছুঃখ সাগর বন্ধনে । " 
সীতারে রলেন কিছু নিষ্ঠুর উত্তর॥ আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে সে রণে ॥ 
আমার না ছিল কেহ সীতা তব পাঁশ। ; এতেক করিয়া! কর আমারে বর্জন | 
ব,বছার তোমার না,.জানি দশ মাস। তুমি হেন স্বামী বর্ন বৃথ|য় জীবন ॥ 
সুধ্যবং শে জন্ম দশয়থের নন্দন | 

তোঁম। হেন নারীতে নাহিক পরয়েজন ॥ 

তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্কা হয় মনে । 

খষিকুলে জন্মিয়। পড়িন্ব সুপ্যকুলে । 
আমার কি এই ছিল লিখন'কপালে ॥ 

* বেশ্ঠটা নটী নহি আমি পরে কর দান । 
যথা তখা ও তুমি থাক জন্য স্থানৈ ॥ | সভা বিদ্বমানে কর এত অপমান ॥ 
এই দেখ স্রাগ্রীব বানর অধিপতি '| কৃপা কর লক্ষ্মণ কুরহু এ প্রসাদ 
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি। ৷ অগ্নিকুণ্চ সাজাও ঘুচুক অপবাদ ॥ 
লঙ্কার ভূপৃতি এই দেখ বিভীষণ ॥ ২. লঙ্গমপ রামের স্থানে চাহেন সম্মতি । 
ইহার নিকটে থাঁক যদি লয় মন | জ্ীরাম বলৈন কুণ্ড সাগগাও সম্প্রতি ॥ 
রত শক্রদ্ব মম দেশে ছুই ভাই। সীতার জীবনে ভাই কিছু নহে কাব। 
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া! সে সবার ঠাই ॥ অগ্নিতে পুড়ুক সীতা ছগুরে যাক্ লাজ 
যথ! তথা যাও ভুমি আপনার স্তুখে । লক্ষণ রামের বাক্যে সাজাইল কৃপণ! " 
কেন দীড়াইয়। কান্দ আমার সম্মুখে ॥ | বানর কটক বহু আনিল শ্রীথণ্ড ॥ 
থাঁকিতে রাক্ষস,ঘরে নাইত উদ্ধার 1 * | কাণ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্রিরাঁশি ।- 
ত্রিভুবনে অপযশ গাইত আমার ॥ প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম্ মহিষী ॥ 
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সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ | 
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন.বার তিন ॥ 

কনক অগ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে । 
যোঁড়হাঁতে জাঁনকী বলেন ধীরে ধীরে ॥ 
শুন বৈশ্বানর দেব তুষি সর্ব আগে। 
পাঁপ পুণ্য লোকের জানহ ঘুগে ৮ ॥ 

ক্কায়সুনোবাক্যে যদি আমি হই মত 
তবে অগ্নি তব কাছে পাব তা ॥ 
শিরে হাতি দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ | : 

রামায়ণ । 
জসম্পা স্মিসিস্সিসপ সসপ সপপসিছতস সমিপশসউাশি আ 

সীত। সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ ॥ 
অগ্নিতে প্রবিষ্ঠমাত্র রামের মহিষী | 
ঢালিগা দিলেক তাঁতে দ্বতের কলসী ॥ 
অগ্নি ঘত পাইলে আধক উঠে স্বলে। 

_কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে ॥ 
কুণ্ড মধ্যে চান রাম সীতারে না! দেখি । 
শ্রীরামের ঝু ঝুরিতে লাগিল দুটা আখি ॥ 
দেখেন সংসার শুন্য যেমন পগিল। 
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়! বিকল ॥ 
ক"করি লক্ষ্মণ ভাই সাত! কি হইল । 
সাগর তরিয়! নৌক। তীরেতে ডুবিল ॥ 
সীতার [বহনে মোর কলি অসার। 
অবোধ্য।য় ছত্রদণ্ড না ধরিব আর ॥ 
অগ্নি হৈতে উঠ.সাতে জনককুমারী | 
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পার ॥ 
তোমার মরণে আম বড় পাই ছুঃখ। 
অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে দেখি চাদমুখ ॥ 
চতুর্দশব্ধ, ভ্র।মলাম নানা দেশে । 
মব ছুঃখ ঘুচিত থাকিতা যদি পাশে ॥ 
লঙ্কার'রাবণ রাজ দশমুগ্ডধর। 

কুড়ি হাতে যুঝে যেন যমের' দোসর ॥. 
তাহাকে মা।রয়া তোম। করিনু, উদ্ধার । 
অগ্নিতে. পড়িয়া সীতা হৈল৷ ছারখার ॥ 
রামের ক্রন্দনে কাদে স্ব দেবগণ। 

, কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন ॥ 
যত লোকপাল কাদে দেব পুরন্দব ৷ 

জলের ভিতরে থাকি কীদেন সাগর ॥ 

শপ 

সপ "সপ পপ সপ, 

সম 

নল নীল কাদে আর মু্রীৰ পনর । 
জান্বুবান সুয়েণ ও বানি রর ॥ 
হনুল্লান বলে কেন কাদহে লন্মবণ ৷ 
ব্বামি জানি জানকীর নাহিক মরণ ॥ 
শ্রীরামেরে ডাকিয়। বলেন দেবগণ। 
ন। কাঁদ না কু(দ সীতা পাইবে এখন ॥ 

কাদিতেং রাস' ছাড়েন, নিশ্বাস। 
সীতাঁর পরীক্ষা! গীত'গার কৃ.ত্তবাস ॥ 
কান্দিয়। শ্রীর।মচন্দ্র হন অচেতন । 

ধাইয়! আইল ব্রহ্মা আদি দেবগণ ॥ 
কুবের বরুণ যম আইল পুরন্দর । 
যতেক দেবতা সব আইল মত্বর ॥. 
ছুই হাত তুলি ব্রন্গা শ্রীরামেরে ডাকি । 
কার বাক্যে অগ্রিমধ্যে রাখিল! জানকী ॥ 
সীতাদেরী না মরেন্ব অগ্নিতে গুড়িয়!। 
এখনি পাইবা সীত। কীদ কি লাগিয়া! ॥! 
দেবের ঠাকুর তুমি সংসারের সার । 
স।মান্য মানুম হেন কর বার বার ॥ 
তোমার গায়ের লোমাবলী দেবণণ । 
সীতাদেবী লক্ষমী তুমি স্বয়ং নারয়ণ ॥ 
আীরাম বলেন মম মানুযেতে জন্ম । 
মানুষ হইয়া করি মানুষের কমা ॥ 
বিরিঞ্ি বলেন রাঁম বপি সারোদ্ধার | 
তব অনতার প্রভু কৌতুক অপার ॥ 
মৎ্ল্য অবতারে কৈলে বেদের উদ্ধার । 
কুশ্মী অবতারে'তুমি স্থাপিল। সংসার ॥ 

'তৃতীয় অবতারে বরাহ রূপ ধরি । 

বসুন্ধরা ধরিলে হে দশন উপরি | 
হির্ণ্যকশিপু নামে দৈত্য মহাঁবল | 
স্বর্গ আদি ত্রিভূবন জিনিল সকল ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল তাহার ভয়ে কাপে। 

তারে সংহারিল। ভুমি নরসিংহরূপে ॥ 

হইল! বামন বেশ পঞ্চমাবৃতারে । 
বলিকে ছলিয়। দ্বারী হৈলা তার দ্বারে ॥ 
হলধর রূপে রাম হল ধরি,হাতে। 
.দ্বলিল। জনগণ ত্দহার আঘাতে ॥ 
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যন্ঠেতে পরশুরায় হৈল৷ ভূগুপতি | 
সীতাপতি নিঃক্ষত্র করিলে বস্থমতী ॥ 
সপ্তমেতে রামরূপ হইয়া নারুযণ। 
বধিয়! রাঁক্ষন রক্ষা কৈল। দ্রিভুর্বন ॥ ' 
যত যড বতার অংশরূপ ধরি । 
রম অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি ॥ 

না শুনেন হরক্দীর, সে পরযোধ বচন |, 
সীতা সীতা বলি রামণ্ছন অচেতন ॥ 
আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ অবতার | * 
সবংশে রাঁবণে তুমি করিলা সংহার ॥ 
যত যত ক্ষত্রিয় আছিল ভূমগ্ুল। 
সবার অধেক রাম তুমি ধর কল ॥ 
না মরিত দশান্ন অন্য কার বাঁণে। 
বৈকু ছাড়িয়া রাস সেই সে কারণে ॥ 
তুমি ব্রহ্ম তুমি শিব তুমি নারায়ণ 
সথষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তূমি সে কারণ ॥ 
যেইজন শুনে প্রভু তৃব অবতার । 
ইহ পরলোক তার হুইবে উদ্ধার ॥ 
কে বুঝে তোমার মায়! তু ম লেকপতি।! 
ভুমি নারায়ণ সীত। লক্ষী মৃত্িমতী ॥ 
হেন লক্ষমী অগ্নিমধ্যে রাখ কি কারণ । 
মানুষের কম্ম কর কেন নারায়ণ ॥ 
না শুনেন ব্রহ্মার এ প্রবোধ বচন । 

সীতা সীতা ধলি রাম হন অচেতন ॥ 
ব্রঙ্মা বলিলেন অগ্নি উঠহ সত্তর | 
সমর্পণ কর শীত। রীমের থেন্চর & " 
ব্রহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি উঠিয়! স্বর | 
আপনি প্রবেশ অগ্নি কুণ্ডের ভিতর ॥ 
আকাশ পাতাল যুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে | 
আপনি উঠিয়।'অগ্নি ীতা৷ লয়ে বোলে 
অগ্নি হৈতে, উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী । 
যেমন তেমন আছে গাত্র বস্ত্রখানি ॥ 
মস্তকেতে পঞ্চফুল্ সেহ না আওরে । 

যোর্ভহাতে রহিলেন রামের গোচরে ॥ 
অগ্নি বলিলেন আমি পাপ পুণ্যের সাক্ষী । 
লুকাইয়া পাঁপ করে তাহা! আমি দেখি ॥ 
* এ ১ 

৪৩৪৯ 
পা শপ পলা অপি স্পা পা পপ পা আপ সা তি 

ভাগাইতে আমারে না পারে কে কোন জন । 
ন! দেখি সীতার কোন পাপের কারণ ॥ 

আজি হৈতে রাম মোরু মফল জীবন । 
করিলাম আজি সত্য সীত। পরুশন ॥ 
বলি রাম সীতাঁরে ন দিও মনস্তাপ । 
রাজ্য দগ্ধ হইবে জানকী দিলে শাঁপ ॥ 

যেই স্ত্রী শুানবেক,দীতার চরিত্র । 
সর্ব পাপ.থগ্ডয়। সে হইবে পাবত্র ॥ 
গ্রামের হাতে মীতা৷ করি সমর্পণ 
স্বস্ছানে প্রস্থান অগ্নি করেন ন্তখন ॥ 

বিরিঞ্ি বলেন রাম যে করিল! কাম | ** 
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবের সম্মান ॥ 
তোঙ্না লাগি আছে অযোধ্যার প্রজাগণ। 
দেশে দিয়! সবাকার করহ পালন ॥. 
তোমা লাগি ভরত শক্রত্ম গণ ধরে । - 

: চারি ভাই গিলি রাজ্য করহ সংসারে ॥ 
নানা ঘন্ত করহ করহ নানা দাশ। 

(বং শে রাঙ্গা করিয়া আইস নিজ স্থান | 
৷ দশরথ মরিলেন তোমা অদর্শনে | 

৷ স্বৃত পিতা আসিয়াছে তোম! সম্ভ!যণে ॥ 
ৃ পিতা দেখ রামচন্দ্র অপুর্ব দর্শন | 

ছুই ভাই কর পিতৃ চরণ বন্দন ॥ 
৷ দেব রথারূঢ রাজ দেব বেশ্পারী। 
ৰ করিলেন প্রণাম লশ্মমণ রাবণশরি ॥ 

গুক্রবধু শ্বশুরের বন্দেন চরণ। 
রাজ] দশরথ কিছু কহেন বচন ॥ 

“দগ্ধ হইলাম অমি ক্লৈকেয়ী বচনে। " 
| প্রাণ ছাঁচ্িলান রার তোম। অদর্শনে ॥ 
পিতা উদ্ধারিল যেন অষ্টবক্র খনি । 

। তে।মধর প্রপীদে রাম স্বর্গে আমি বসি ॥ 
৷ দেবগণস্বুর্ভি করে সব আমি শুনি । 

[ দশরখ গৃহে অবতীর্ণ চক্রপাঁণি | * 
| লক্ষ্মণের গুণ ব্যাখ্যা করে দেবগণ। 
রামের যেমন সেবা করিছে লক্ষণ ॥ 
সফল হুইবে অযোধ্যার পুরীজন*। 
তুমি রাজা হবে সবার করিবে পালন ॥ 
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জানকীররিত্রে আমার চমৎকার 
গদ্ধা হয়ে করিলেন কুলের উদ্ধার ॥. 
ভরত কনিষ্ঠ ভাই প্রাণের সোসর । 
আমা তুল্য তাহাঁকে প্ালিবা বহুতর ॥ * 
বলিল ভোমারে যে কৈকেয়ী কুবচন। 
মায়ে পুত্রে ছুইজনে করেছি "বর্জন ॥ * 
এতেক বলেন যদি রাজা দশরথ । 

কৃতাঁঞ্জলি শ্রীরাম কহেন তার মত ॥ 
মম ছুঃখে ভরত €ে হয়েছে ছুঃখিত 1 
তারে তুমি আঁ বর্জ! না হয় উচিত ॥' 
'ভয়তেরে বর দেহ দেব বিদ্যমান | 
তাহাতে হইব তৃপ্ত যুড়াইবে প্রাণ 
রামের বচনে রাজ করেম বিধান | 
ভরের শ্রাদ্ধ মম অস্থত সমান ॥ 
ভ্রতের বরছাঁন দেবগণ শুনে । 

আলিঙ্গনে ভুষিলেন আত্মজ লক্ষমণে ॥ 
করিয়া রামের সেবা হইলে উদ্ধার । 
ঘুষিবে তোমার যশ সকল সংসার ॥ 
বলেন সীতার এতি প্রবোধ বচন | 
আমার বচনে তুমি সন্বর ক্রন্দন ॥ 
দশমাস ছিলে মাত। রাক্ষসের ঘরে । 
তেই সে তোমায় রাম দেশে নিতে নারে 
হইল! গে। অগ্রিশুদ্ধ দেবলোকে জানে। 
জ্রীরামের সহ যাহ আপনার স্থানে ॥ 
যে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র । 
'সর্ধব পাঁপ ঘুচিবেক হইবে পবিত্র ॥ 
দেধর্থে চড়ে রাজা দেব বেশ ধরি। 
পুক্র বধু সাস্ত্াইয়া যান হ্বর্গপুরী,॥ 
হইল রাক্ষস ক্ষয় 'হষ্ট পুরন্দর ৷ 
বলিলেন রামচন্দ্রে তুমি মাখ বর ॥ 
দেব রক্ষা করিল! মারিয়া দশীনন 
বর মাগ ব্যর্থ রাম না হবে বচন ॥ 
শ্রীরাম বলেন ইন্দ্র যদি দিবা! বর। 
তব বরে জীয়ে উঠুক স্ৃত যে বানর ॥ 
ধন জন.ন! দিলাম নহে ভূমি গাথি। 
এড়িয়া স্ত্রী পুত্র আইল আমার সংহতি ॥ 

রাায়ণ। 22555555255 
সা সীতা পাইলাম হূইলধি জখী। 
বানরের ভার্ষ্য। পুক্র কেন হবে ছুঃখী ॥ 
এত যদ্দি ইন্দ্রেরে বলেন রঘুনাঁথ | 
'বলিছেন গুরন্দর যোড় করি হাতি ॥ 
ভূবনের নাথ তুমি স্বয়ং নারায়ণ । 
মারিয়৷ জীয়াতে পার এ তিন ভুবন 4 
তুমি জান আপনা তোমারে জানে কো। 
মরিয়া! ন। মরে তব নাম জপে যে॥ 
আপনি চ।হিলে বর কে করিবে আন ? 
রূপে বেশে সবে হউক দেবতা সমান ॥ 
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অস্বৃত সঞ্চারে 1" 
স্ধাবৃষ্টি হয় ম্বত বাঁনর উপরে ॥ 
কাটা হাত কাট! পাওঠসব লাগে যোড়া । 
চারি দ্বারে সৈন্য উঠে দিয়া গাত্র মোড়া ॥ 
যে বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের বাণে। 
মার মার করি উঠে যুদ্ধ করি মনে ॥ , 
কুম্তকর্ণ মার বলি কেহ ডাক ছাঁড়ে। 
ইন্দ্রজিতা মার বলি কেহ ডাক পাড়ে ॥ 
দেবান্তক নরান্তক আর ধে ভ্রিশির।। 
রাবণেরে মার ঝাট পরনারী চোরা ॥ 
উন্মত্ত পাগল সবে হুইল রণস্থলে । 
ইঞ্ট মিত্র বুঝায় চাপিয়া ধরে কোলে ॥ 
কারে মার কারে ক।ট কিসের সংগ্রাম । 
হইল রাক্ষম নাশ শক্রঙগয়ী রাম ॥ 
শ্রীরামের বামে দেখ জানকী সুন্দরী । 
দেবগণ দেখ হেতা এই স্বগপুরী ॥ 

'॥ হরিমের কথা যদি শুনিল বানর । 
মাথ! নোঙাইল গিরা রামের গোচর ॥ 
ক্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার সমান। 
মরিলে প্রসাদে তব পাই প্রাণদান ॥ 
তোম] হেন প্রভু যেন পাই যুগে যুগে । 
সেবা করি থাকি যেন রাখি আগে আগে 
মরিল বানর যত পেলে প্রাণদান । 
জিজ্ঞাসা করেন রাম দেব বিদ্যমান 1 

রাম বলে দেবরাজ জিজ্ঞাসি তোমারে | 
এক কথা স্ন্ধ বড় আমার অন্তরে ॥ 



*ছাছাগ। 

বিভীষ্ণ আপনি-ধে রহিল প্রকরী। উভয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর ৷ 
পড়িল উভয় সৈন্া রাক্ষস বাঁনর ॥ 
স্বধারৃট্রি ৫কলে তুমি সবার উপর। 
প্রাণদান পেয়ে উঠে অঙ্গংখ্য বানর ॥ 
উভয় সৈন্যেতে হৈল স্্ধা'বরিষণ |. 
বানরের সৃতদেহ পাইল জীধন ॥ ৃ্ 

অতএব'জিজ্ঞাসা করি যে তব স্থানেশ 
প্রাণদান 'রাক্ষসে না পেলে কি কারণে ॥ 
ইন্দ্র বলে র!ক্ষন না পাইল জীবন"! 
ইহার বৃত্তান্ত ওন কমললোচন ॥ 
রাবণেরে মার বলি কৃপিগণ মরে । . 
উদ্ধার হইবে বল কি নামের'জোরে ॥ 
রাম বাম শব্দ-ক'রে মরেছে রাক্ষসে | 
রামনাম,করে মরে গেছে স্বর্গবাসে ॥ 
শ্রীরাম কলিম প্রাণ বাহিরায় যার। 
অনায়াসে বৈকুণ্ে যাঁয় হইয়! উদ্ধার ॥ 
মুক্তিপদ পাইয়াছে রাঁমনাম গুণে। 
উদ্ধার হইয়! গেছে বীচিবে' কেমনে ॥ 
ইন্দ্র বলিলেন যাহ সবে-নিজবাস | 
এতদিনে সবাকার পূর্ণ অভিলাষ ॥ 
চৌদ্দবর্ধ বনে দশমাস উপব।স। 
আরাম জানকী (ছে হউক সম্ভাম ॥. 
আবশ্রাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম । 
বিশ্রাম করহ রাম যাই স্বর্গধাম | 
শ্রীরামকে সীতারে ক:রয়া স্মর্পণ |. 
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন?॥ 
যখন যে কন্মমন বিভীষণ তাহা জানে । 
এগার শত রৃহন্দে নেতের কাঞগার টানে ॥ 
কাঞ্চন নির্মিত ঘর অপূর্ব গঠন | 
রঙুসিংহ|সনে পাতে নেতের বসন ॥ 

8১৩, 

আওয়াসের বাহিরে বানর সারি সারি ॥ 
বৈকু্ঠ ছাঁড়িয়া লক্ষ্মী: ছৈল অবতার । 
'সীতা সহ রাম প্রবেশেন লে আগার ॥ 
শ্রীরামের পাশে বসিলেন ঠাকুরাণী |. 
শ্রীপতির পাঁশে 'লক্ষমী যেমন. তেমনি ॥ 
রাম সীতা ছুইজনৈ বসি সিংহাসনে । 
পূর্ব ছুঃখ দ্মরিয়! বিষণ ছুই জনে ॥ 
জ্বীয়াম বলেন প্রিয়ে তোমার বিচ্ছেদে । 

"থে দুঃখ পেয়েছি সেকহিতৈ মরি খেদে ॥ 
তৃগি প্রাণ তুমি ধন তুমি সে জীবন । £ 
তোমার বিরহে দেখি শূন্য ত্রিভুবন ॥ 
দশ মাস তোমার বদন অদর্শনে |. 
অন্ধকারে ডুবিয়াছিলাম মানি মনে"॥ 
সৃধাকরে জ্ঞান করিতাঁম দিবাকর । * 
তাঁপ ভয়ে তাহার. না হইতাম গোচর ॥) 
ভ্রমর ঝস্কার আর কোকিলের ধ্রনি।- 
শুনিলে হইত জ্ঞান দংশে যেন ফণী |. 
সাগর বন্ধন করি প/ুইব জানকী।. 
এ আশায় প্রাণ আছে ধাকে নতুবা কি ॥: 
পূর্ব্বে যত ছুঃখ গ্লাইলেন দেবী সীতা । 
রশমেরে কহেন তাহা হ'য়ে হর্ষান্থিতা ॥ 
উভয়ের মনেতে বেদনা যত ছিল । 
পরম্পর় আলাপে সকল ছুঃখ গেল ॥: 

প্রভাত হইল নিশ! উদিত ভাক্ষর । 
“ একে একে সবে গেল রামের গোচর ॥ 

চতুদ্দিকে ধীড়াইল শাখাম্থগগণ |: 
যোড়হাঁত করি বলে রাজা বিভীমণ ॥". 

ক: বহুকাল অন্বাহার বনু পর্যটন |. 
করিয়া হয়েছ শ্রান্ত শ্রীরঘুনন্দন ॥' 

উপরে চীদয়া দোলে খাটে শোতে তুলি। | করুক তোমার পরিচর্যা দসীগণ |! , 
ঘর শোভ1 করে যেন পড়িছে বিজুর্লি॥ 
্বর্ণয়য় প্রদীপ ভুলিছ্ছে চারিভিত। 
'পারিজাত পুঙ্প পাড়ে গন্ধে অ'মোদিি |] 
বিশ্ব ব্যাড করে গন্ধে এক পারিজাতে। 
এক.লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে.॥ 

আন্ুক- কস্ত,রী আর স্থগদ্ধি চন্দন | 

দূ্বাদলশ্টাম তন্ম হয়েছে শ্যামল |! 
সে.মল করিয়া দুর করুক নির্মল ॥ 
সহজ যুবতী কন্তা আছে মম পাশ ॥! 
,করিরা ভোদার সেন পূরাউ আশ 1& 
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শ্রীরাম বলেন্ ওহে রাক্ষদাধিপতি । দেব দানবের কন্যা গন্ধবর্ব রূপসী | 
আমর বচন তুমি কর অবগতি ॥ , | দেখিয়া সবার"মুখে নাহি ধরে হাসি ॥ 
লোকে বলে বিভীষণ .তুমি ধর্্মময় |. কনক ঝঙ্কার*'আর গায়ের স্থগন্ধ | 
পরনারী চোরন্ভরমি মম মনে লয় ॥ * পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ ॥ 
পরপতী নাহি দেখি নয়নের কোণে। দিব্য নারায়ণ তৈল স্থুগন্ধি চন্দন | 
স্পর্শহৃখ দূরে, থাকুক না চাই শয়নে ॥ : ] হাতীহাতি মাখে সবে আনন্দে মগন ॥ 
(কোটি কোটি দেবকন্য। এক ঠাই করি। | স্নন.করি পরে সবে বিচিত্র বসন । 

সীতা তুল্য তাঁর! কেহ না হয় স্থদদরী॥ ১৯ পুঙ্গপর মাল! নানা আভরণ ॥ 
রাজকুলে টির ভরত ভাই হ্থখী। র সামগ্রী বত ভবনের সার 
কেবল আমার দুঃখে হইয়াছে ছুঃখী ॥ * *] রা আজ্ঞায় দ্রব্য অ'নে ভারে ভার ॥ 
হে'ভরতেরে যদ করি আলিঙ্গন । অপূর্বব ভক্ষণ দ্রব্য দিব্য নারী তায়। 
তবে সে পরিব বস্ত্র স্থগন্ধিচন্দরন ॥ র বর্নথীলে পরিটবশে বানরের খায় ॥ 
চৌদ্দবর্ধ জ্রমিলীম পথে বহুতর । ক্ষীর লাড়, পাঁপর মোঁদক রাশি রাশি। 

' বহু নদ.নদী ও তরিলাম সাগর ॥ ৃ পাকাকাঠালের কোষ সবে খায় চুষি ॥ 
চতুর্দঘশ বর্ষ ভ্রমিলামু বহু ক্রেশে। 
হেন যুক্তি কর ফ্ন ঝাট যাই দেশে । 
বিভীষণ বূলে প্রভু পাঁইলা বড় ব্লেশ। 
এক্ দিন মধ্যে তুমি 'যাবে নিজ দেশ ॥ 
কুবেরের রথ যে পুম্পক তার নাম। 
এফ দিনে তোম।রে লইবে নিজ গ্রাম ॥ 
"এক দান চাঁহি আমি বিতৃর সম্প্রতি ৷ 
কিছুদিন লঙ্কাপুরে করহ বসতি ॥ 
সকল সৈন্যের প্রভু করিব সেবন। 
'লঙ্কামধ্যে ভোঁগ ভুঞ্জি করহ গমন ॥ 
ভীরাম বলেন প্রীত হুইন্ু তোমারে । 
বিলম্ব না কর তুমি আঙ্গ! রাখিনারে ॥ 
আহার ননী করে যাঁরা মরণ না গণে। 
হেন বানরের প্রতি,ভাল বাদি মতন ॥ 

মধু পিঘ়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণ গাড়, 
গালভরি কপিগণ খায় ঝাললাড় ॥ 
ঝাললাড় খাইতে চক্ষেতে পড়ে লে।হ্ 
বাঁপ মা মক্সিলে যেন পাইলেক মোহ ॥ 
গল অচড়ায়ে হে কবিছে থো থে । 
বুড়! বুড়া কপি বলে হাত বাড়িয়া থো ॥ 
সোঁণার ভাঁবরে তার! করে আচমন । 
রতন বাটায় করে আন্বুল ভক্ষণ ॥ 
রস্ুসিংহাসনে তাঁরা করিল শয়ন । 
পদমেব! করিতে আইল কন্যাগণ ॥ 
স্বর্নখাটে শুইল বানর শয্য। মেলে । 

, দশ দশ দিব্য'নারী প্রত্যেকের কোলে 
রাঁবণ হুরিয়া ছিল যন্তেক নাগরী । 
কালবশে তারা৷ শেষে বানরের নারী । 

্ 
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এঁ গন্ধমাদন বানরে দেহ দান। বুবখতে বঞ্চিল নিশা নিশীচরপুরে | 
ভূঞ্জাইয়৷ নানা ভোগ করহ সম্মান ॥ নিশ। নী প্রভাত হয় ভাবিছে,অন্তরে ॥' 
বানর প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা 1 সে আশায় নিরাশ হইল কপির্গণ। 
ভালমতৈ কর তুগি বানরের পুজা ॥ ূর্ববদিকে দেখে চেয়ে উদ্দিত তপন ॥ 
পাইয়া! রামের আজ্ঞা 'রাজ। বিভীষণ। আইল বানরগণ রামের গোচর ৷ 
নান! স্খে সন করাইল কপিগণ ॥ প্রণাম করিয়া কহে শুন রঘুবর ॥ 
স্ব্ণখাটে বানর বসিলা সাঁরি সাঁরি। ' | তুমি হেন ঠাকুর হইও যুগে যুগে । 
স্নান দ্রব্য লইয়া আইল বিগ্য'ধরী ॥ মদ! সেবা করি যেন তব পদযুগে ॥ 



যে স্থে ছিলাম কল্য করি নিবেদন |. 
বড় প্রীত কারাইল রাজা বিভীমণ ॥ 
কন্যাগুলা লয়ে করি দেশেতে, গমন 1, 
এই আজ্ঞ! কর প্রভু কমললোনন ॥ ' 
আজ্ঞ। কর লঙ্কায় আরো! থাকি দুই মাস। 
বানস্ভরর ৫কীতুকেতে শ্রীরাষের হাঁস ॥ 
প্রীরাম বলেন শুন বলি বিভীমণ। * 
কন্যাদান দিয়। তুমি তোম কপিগঞ ॥. 
বানরের প্রসাদে লঙ্কায় হইলা. রাজা । 

ভালমতে কর তুমি ৮০ পুজা ॥ 
পায়! রামের আজ্ৰ! দাতা বিভীমণ | 
নানা রত দিল আর রি ॥ * 
বসন ভূঘণ কত দিলেক মাণিক। 
কুবেরের ধন বুঝ না হবে অধিক ॥ 
নানা দ্রব্যে করাইল বনৈরে সম্মান্ন। 
মান বয়স বেশ কন্যা করে দনি ॥ 

অন্য দানে নাহি মানে আনন্দ তেমন। 
কন্যাঙ্গানে যেমন হরিন কপিগণ ॥ 
একেক বাঁনরে পাইল দশ দশ নারী । 
নিবেদন কর প্রভু দেশে যাত্র! করি ॥ 
আনিল পুষ্পক রথ দেব অধিষ্ঠান,। 
তছ্ুপরি আওয়াস কুঠুরি স্থানে স্থানে, ॥ 
রথ দশ যে।জন ফী মা মর্বাকণ | 
বাড়িতে চাহিলে হয় সে কোটি যোজন ॥ 
পু্পক রথেতে বহু রাজহংস ঘেড়ে। 
চক্ষুর নিমিষে রথ যোজনেক*পড়ে ॥ 
চড়েন পুষ্পকে রাম সীত! কুতুহলে । 
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের অঞ্চলে ॥ 
নুমিত্রানন্দন্ বীর চড়িলেন তাতে । 
এক পাশে রাছিলেন ধনুর্ববাণ হাতে ॥ £ 

 র্ুখোপরি শ্রীরাম ভূমিতে সৈন্যাগণ | 
প্রসন্ন বনে রাম কহেন বচন ॥ * 

স্থগ্ীবের শক্তি আর বানরের হানি । 
গুণে বিভীষণের ছুর্জয় লঙ্কা জিনি ॥ 
সর্বব সেনাপতির,করিব গুণগান | 
সর্ববৃকার্ধ্য সিদ্ধি ঘে করিল হনুমান | 
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আপনাব দেশে গিয়া কর অধিকার । 
মেলাশি মাগিলায আমি করি পরিহার ॥ 
রাক্ষন বানরে রাম দিলেন মেলানি। 
'ছল ছল করিয়া পৃড়িছে চক্ষে পানী ॥ 
চর [ড়হাঁতে বলে নিশাচর কপিগণে | 

শ্রীরাম হইবে র!জ| দেখিব নয়নে ॥ 
কৌশল্যার চরণে, করিব প্রণিপাত । 
চরি ভাই তোমরা দেখিব এক সাথ ॥ 

। শু চক্ষে না দেখিলাম তোমার সম্মান । 
£বিদায় করিলে নাহি যাব নিজ স্থান ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন এ বড় আনন্দ । ** 
অধোধ্যায় যাবে যদি চলহ্ স্বচ্ছন্দ | 
দেশে তোমা সবার যাইতে নাহি চিত্তে । 
যে যাবে সে চড় এসে এ পুম্পক রথে ॥ 

পাইল রামের আজ্ঞা রাউ্ষন্ বানগ্ন। , 
লাফে লাফে চড়ে গিয়া রথের উপর ॥ 
রখোপরে আওয়ান দিব্য বাড়ি বেড় । 
একেক বানর করে দশ বাড়ী বৌঁড়া॥ 
মে লা পাইয়াছে দশ দশ নারী । " 
সেই লাফ! যোঁড়ে "গিয়া দশ দশ বাড়ী ॥ 
বনে ডালে বেড়াইত যার! যুথে যুখে। 
দেবকন্যা। লইয়া চড়িল গিয়া রথে ॥ 
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ। 

( রথের এক কোণে গিয়া রহিল তখন ॥ 
॥ চড়িল ছত্রিশ কোটি রাক্ষন বানর । 
এতেক চড়িল গিয়া! রথের উপর ॥ 

1 সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজদেখ্ে 1 
লঙ্কাকাও রচিল পগ্িত কৃতিবাসে ॥ 

০৪৮৮ দেশে গমন।? 

ক নেন্তের বানাৎ দিয়া ঘেরিল চৌউরি। 
তাঁর মধ্যে রহিলেন প্রীরীমন্থন্দপী ॥ ." 
শ্বেতবর্ণ রাঁজহংস প্লবনের গতি | 
রথে আনি যুড়িলেক করি পাতি পাতি ॥ 
লইয়া পুজ্পক রথ র।জহংস উড়ে। 
চ-ক্ষর নিমিষে রথ যোজনেক.পড়ে ॥ 
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পবন গমনে রখ যায় যথা তথা । 
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কথ ॥ 
উঠিল পুষ্পক রথ গগৃণমণ্ডল | 
সীতারে দেখনৈ রাম সংগ্রামের স্থল ॥ 

রণস্থপী সীত। তুমি দেখ ভালমতে। 
রাস্কা হৈল বানর ও রাক্ষন শৌণিতে ॥' 
এখানে পড়িল কুস্তকর্ণ দুষ্ট জন। 
ইন্দ্রজিত এখানে পড়িল করি রণ॥ 
হেথা পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে | 
নাগপাশে মুক্ত“হৈনু গরুড় দর্শনে ॥ 
পড়িল লক্ষণ হেথা রাবণের শেলে। 
ওঁধধি আনিল হনূ স্রষেণের বোলে ॥ 
পড়িল রাবণ হেথা! জগতের বৈরী । 
এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী ॥ 
সাঁগরের' দেখ লীত] কল্লোল বিধান। 
মম পূর্বব পুরুষের*লাগর নিন্মীণ ॥ 
তোমার লাগিয়া সীত। বান্ধিনু জাঙ্গাল। 
উপরে পাথর হেঁটে তমাল পিয়াল ॥ 
জ!ন?ী বলেন প্রভু কমলোঁচন। 
সাগর বান্ধিয়৷ দেশে করিল! গমন ॥ 

'ব্লাবণ আনিল মোরে ললাঁটে লিখন। 
বিন। দোষে সাগরেরে করেছ বন্ধন ॥ 
জাঙ্গাল বহিয়! যে র'ক্ষস হবে পার। 
পৃথিবীতে ন1 খুইবে জীবের সঞ্চার ॥ 
রাম সীত। ছুই জনে কহেন কাহিনী । 
পাঁতালে থাকিয়া ত। সাগর দেব শুনি ॥ 
উঠিয়া কহেন যোড় করি নিজ হাত । 
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ ॥ * 
আমারে বান্ধিয়! কৈল! সীতার উদ্ধার । 
শ্রীরাম বন্ধন কেন রহিল আমার ॥ 
'তুমি যদি না ঘুচাঁও আমার বন্ধন | 
তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন জন ॥ 
সাগরের বোলে রাম লক্ষমণে নেহালে | 
লক্ষ্মণ লইয়! ধনু নামিল জাঙ্গালে ॥ 
ধনুছুলে তিন খান পাথর খসায় । 

করি দশ যেন একেক পথ হয়:॥ 

রামায়ণ । 

জাঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বছধে 'খরআোতে 1 
লাফ দিয়া লক্মাণ উঠিল গিয়া রথে ॥ 
কুডিবাস পশ়িতের, লঙ্কাকাণ্ড সার । 
অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পাক্স॥ 

শ্ররামের শিবপুঙগানস্তর ভরদ্াজ- 
আশ্রফে গমন। 

শ্রীরাম বলেন গুন জানকী এখন । 
শিবপুজ| করি দেশে করিব গমন ॥ 
শিবপুজ1 করিতে রামের লাগে মন ॥ 
বুঝিয় পুষ্পুক' রথ নামিল তখন ॥ 
গড়িয়৷ বালির শিব দিলেন লক্গমণ | , 
হনুমান আনিলেন কুস্ম চন্দন ॥ 
স্নান করি বমিলেন*সীতা ঠাকুতাণী । 
জাঙ্গীলের উপরে পুজেন শুলপাণি ॥ 
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম । 
তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম ॥ . 
পুনঃ চড়িলেন রথে রাম কুতৃহলে । 

রাম সীতা দুইজনে স্বর্ণ চতুর্দোলে ॥ 
চতুর্দোলে দারীমাত্র রহেন লক্ষমণ। 
রাম.সীতা দোহে হম্ন কথোপকথন ॥ 
দৃষ্টি কর জানকী সমুদ্রতীরে হেথা । 
ঘর সাঁজাইলাম যে দিয়! পাঁতা লতা; ॥ 

| লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাউনি | 
একেক যোৌজনের পথ ঘর এক খানি ॥ 
এইখানে বিভীষণ সহিত মিলন । 
এইখানে সাগর দিলেন দরশন ॥ 
কিছ্ষিন্ধ্যায় দেখ এই গাছের মুয়ালি। 
স্গ্রীব হইল মিত্র হেথা মারি বালি ॥ 
খষ্যমুখ পর্বত যে অত্যুচ্চ শেখর । 
স্্্ীব মিতার ঘর উহার উপর ॥ 
সীত। বলিলেন রাম কমললোচন । 
এ পর্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন ॥ 
বস্ত্র ছি'ড়ি ফেলিলাম গান্র আভরণ । 
ভীরাষ লক্ষণ বলি করিন্ু রোদন ॥ 
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পাতা লতা ধরি আমি রহিবার মনে ।. | শৃঙ্গবের পুর এ গাছের ময়াল 
ছাড় ছাড় বলি সুষ্ট চুলে ধনে টানে ॥ 
ভ্রিরাম বলেন নাহি কহ সে রচন। 
তোঁমারে হরিয়। তার হুইল মরণ ॥ 
চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের পরমায়ু। 
তব*চুল ধরিয়! সে হইল অল্লায়ু ॥ 
পম্পা সরোবর মীত! কর নিরীক্ষণ, ' 
ছিলেন ইহার কুলে "মাতঙ্গ ব্রাহ্মণ ॥ 
স্ীন বস্ত্র'্াখিলেন মুনি রৃষ্ষ ডালে । 
হইল সহঅবর্ষ তবু নাহি গলে ॥ 
মরিল কবন্ধ হেথ! ঘোর দরশন | 
যাহার একেক হাত একেক 'যোজন "৷ 
জটায়ু পক্ষীর,স্থান 'দেখহ জানকী । 
তোমা লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী ॥ 
প্রমোদিযু। মর দেখ কারল লক্ষণ | 
«এই ঘর হৈতে তোমায় হরিল রাবণ ॥ 
তোম হারাইয়া মোর হইল হুতাশ। 
এই ঘরে করিলাম ছুই উপব/স ॥ 
হের আর রণস্থলী দেখহ তুন্দরী। 
সহ্জ্র রাক্ষসে খর দুষণেরে মারি ॥ 
অগন্ত্য মুনির দেখ স্থান পঞ্চবটা-। 
যথা সুর্পণখার নাসিক কান কাটি ॥. 
এঁ দেখ মুনিপাড়া শরভঙ্গ ঘর । 
যথা ধনুর্ববাণ মোরে দিল পুয়ন্দর ॥ 
আস্তিক মুনির বাড়ী সীতা নহে দুর। 
যেখানে-পরিল! তুমি সুন্দর শসন্দুর'। 
কুন্তী নদীতীর এই কর প্রণিধান। 
করিলাম যেখানে পিতার পিগুদান ॥ 
হাতে পিগড নিতে পিতা এলেন গোচরে। 
শস্রমত খুইলাম কুশের উপরে ॥ 
চিত্রকুট গিরি সীতা ওই দেখ! যায়। 
ভরত আইল যথ! লইতে আমায় ॥ 
নারদ বশিষ্ঠ এল, কুলপুরোহিত। 
ভরত বিনয় করিলেন যখোচিত ॥ 

 শুনিলে ভরতবাক্য পিতৃসত্য নড়ে 
কাঁ্্যসিদ্ধ হইলে সকল ,মনে পড়ে ॥ 

যাতে মিত্র আছে মোর গুহক চগাল ॥ 
নন্দীগ্রাম দেখ সীতা.গণছের ময়ালি। 
'যেখানে ভরত ভাই আছে মহাবলী | 
নন্দীগ্রাম নাম শুনি'বানর কৌতুকী। 
রথে থাকি দেঞ্চে তার! দিয়! উকিঝুকি ॥ 
নন্দীগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ । 
সবে বলে প্রভু আজি বুঝি যাব দেশ ॥ 
শ্রীরাম বলেন হেথা মুনি ভরদ্বাজ। 
'তার সহ সম্ভাধষিতে হইবে ব্যাজ ॥ 
বন্দিতে মুনির পদ জ্ীরামের মন। 
বুঝিয়৷ আপনি রথ নামিল তখন ॥ 
মুনি তপোঁবনে রাম করিয়া প্রবেশ। 
দেখিলেন সর্ববজ্র সকল সমিবেশ ॥. 
মুনির চরণে রাম করি নমক্কার | 
জিজ্ঞামেন কহ মুশি শুভ সমাচার ॥ 
বহুকাল বনবাসী না জান কুশল । 
কহ আগে ভরতের রাজ্য বলাবল ॥ 
মাতা কি বিমাতা কি পিতার যত রাণী। 
কে কেমন আছেন তা কিছু নাহি জানি ॥ 
মুনি বলে রাম তুমি ন! হও উত্তরোল। 
সকলে আছেন ভাল এসে দেহ কোল ॥ 
মাত! কি বিমাতা তর কেহ নাহি মরে । 
দেশে গিয়। সবারে দ্রেখিবে "ঘরে ঘরে ॥ 
রাজকম্মে ভরতের অপুর্ব কাহিনী । 
চারি যুগে ত্রিভূবনে কোথাও না শুনি ॥' 
চতুর্দোল সিংহ্বাসন,ছ।ড়ি খাট পাট। 
হন্তী ঘোড়। আছে তবু ভূমে বহে বাটি ॥ 

গাছের বাকল পরে জট। ধরে শিরে। 
অগুকু চন্দন চুয়া না মাখে শর।রে ॥ 
রাঁজা-হইযু। ভরত নহে রাজভোগী । 
মুনি ব্যবহার করে যেন" মহাঁধেগী"॥ 
রত্বমিংহাঁসনেতে স্বেতের বস্ত্র পাতি । 

তোমার পাদ্ুক। থুয়ে ধরে দণ্ড ছাতি॥ 

পাুকার হেঁটে বৈনে কৃঞ্ণসার চর্ম । 
বণ নার গলে কে রাজকর্দে ॥ 



8১৬ 

দেয়।ন সহিত যবে ভরত ঘরে যায়, 
তব পাছুকার ঠাঁই মাগিয়! বিদায় ॥ . 
শুনিয়া মুনির কথা 'রামের উল্লান। 
আগ্রহ হইল তার করিতে সন্তাঁষ ॥ 
মুনি বলে শ্রীরাম আইল! নিকেতন । 
তব দরশনে 'মম সফল ভশবন ॥ 
মুনিগণ যজ্ৰ,করে বিষু প্রতি ফলে। 
সেই বিষণ আপিয়াছ কি তপের বলে ॥ : 

রামরূপে শ্রীহরি আইল মম পাঁশ। 
কি করিব প্রীর্থন। এখাই স্বর্গবীন ॥ 
যত দুঃখ পাইল! রাম দণ্ডক কাননে । 
ততোধিক ছুঃখ রাম সীতার হরণে ॥ 
পাইলা বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে। 
সর্বব ছু£খ পাসরিলা মারিয়। রাবণে॥ 
তু্ি রাম উদ্ধাঁরল! পৃথিবীর ভার। 
যে ক্মের কারণে তোমার অবতার ॥ 

সে সকল জানিয়।ছি রাঁম আমি ধ্যানে । 
এক ভিন্ষ1' দেহ রাষ চাহি তব স্থানে ॥ 
যদি আসিয়াছ রাম আমার আগারে । 
ভুপ্তাইব সবকারে অতিথি আকারে ॥ 
তোম।র প্রসাদেতে দরিদ্র নহে মুনি । 
আজ্ঞা কর ভূঞ্জাইব সম্ভরি আদ্কৌহিণী ॥ 
দিব্য আওয়াস দিধ দিব দিব্য বাসা । 
ভাঁলমতে করিব'যে সৈন্যেরে জিজ্ঞাস! ॥ , 
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী । 

রামায়ণ। 

্্প্্প্পিস”পপসপপপাস অ 

যত.বর চান রাম তত ন্দেন খষি। 

আলাপে উভয়ে মন উভয়েরে তৃষি ॥ 
যক্রখালে ভরদ্াজ করিলেন ধ্যান । 

1 সর্ব অগ্রে বিশ্বকর্মা হন আগুয়ান ॥ 
বিশ্বক $1 নিশ্ম[ইল সোনার চউরি। । 
সোণ।র ঘট'ব!ঞিলেন দীঘল পুখরী ॥ 
আশী,.যোজনের পথ করি আয়তন । 
দ্বিতীয় অগরাবতী করিল গঠন ॥ 
সার 'আনিতে খুনি পারেন ধেঘানে। 

দেবকন্যাগণে মুনি আনিল সেখানে ॥. 
ঠাই ঠ।ই বিচিত্র সোঁণ!র নাটশালা | 
দেবতা গন্ধনর্ধ'বিদ্যাধরাদি তমখলা | 
মুনির তপের ফলে ক্রিভুবন মোহে |. 
জান্ুবী ষমুন! নদী সেইখানে বহে ॥ 
আরবার*ভরদ্বাজ ফুড়িলেন ধ্যান ॥ 
আপনি কমলা দেবী হন অধিষ্ঠান ॥  " 
লব্ষমীদেবী বজ্ছে গিয়! করেন রন্ধন |: 
দেবকন্তাগথে করে সে পরিবেশন ॥ 

স্বর্থাল সোণার ডাবর বারি শী । 
আশী যোৌজনের পথ বসে সারন্পারি ॥ 
স্ব্থালে-পরিবেশে সবে বমি খায়। 
কেরা অন্ন ণ্য়। যায় দেখিতে না পায় ॥ 

( অন্নের কি কব কথা কোল মধুর | 
খ[ইলে ঘনেতে হর কি রস মধুর ॥ 

কিঃ মনোরগ্তীন মে ব্যগ্ন নানাবিব। 

রজনী গ্রভাতে দিব তৌম!রে মেলানি ॥ ,, চর্বব চুদ্য লে পেয় ভক্ষা চতুর্বিধ ॥ 
শ্রীরাম'বলেন তব অলঙ্্য "বচন । 

আজি হেথা থাকি কাঁলি দেশেতে গমন ॥ 
বানরের ভক্ষ্য বস্তু ফল সে কেবল। 

তপোবৃক্ষে ভোমার ফলয়ে নাণা ফল ॥ 

প্লই দেশে যত আছে কাঠাল রসাল । 
অকালে ধরুক ফল ফুল ডালে ডাল ॥ 

শুক বৃক্ষ মুগ্জীরুক ফল ফুল পাতে । 
লাগুক মধুর চাক ডালে চারিভিতে ॥ 
নন্দীগ্রম ছাড়িয়া যাইতে, অযোধ্যায় | 
পথে যেন বানরেরা ফল হাতে পায় ॥ 

| যথেষ্ট মিষ্ট-্ন সে প্রচুর মতিচুর 
বাহ! শিরখিবামাত্র হয় মতি চুর ॥ 
দিখুত নিখুত মণ্ডা আর রসকর। 
দৃ্টিমাত্র মনো হ্র! দিব্য মনোহর ॥ 
সরুচাকুলির রাশি লবণ ঠিকরি'। 
গুড়পিঠে রুটি লুচি খুরমা৷ কঢুরি ॥ 
ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীরের লাড়, মুগের স।উলি 
অস্ত! চিতুই পুলি নারিকেল পুলি ॥ 
কলাবড়া তালবড়া আর ছানাবড়া । 
ছানাভজ! খ।জা গজ জিলেপি পাপড়। ॥ 



সুগন্ধি কোমল অঙ্গ পায়স পিষউক। . 
ভোঁজন করিল স্থখে রামের ফটক ॥ 
দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রসালশস্্মছ ॥ 
ঘত পাঁয় তত থায় খাইতে জুন্াছু ॥ 
আক পুরিয়। খায়,যত ধরে পেটে। 
নড়িতৈ চড়িতে নারে পেট পাছে ফাটে ॥ 
উদ্ধদৃষ্টে রহে স্বে নাহি চায় হেটে 
কোনরূপে চিত হয়ে শুইলেক খাটে ॥ 
উলটিয়! ভাঁখরে করিল আচমন * 
ত্বরণ গাটে শুইয়া করে তান্ুল ভক্ষণ ॥ 
দেবকন্যা কে'লে করি, শিদ্রা যায় স্থখে | 
শ্ুখে রাত্রি বঞ্চে সবে আপন 'কৌতুকে ॥ 
জ্রীর।ম় লক্ষ্মণ মীতা করেন আহার । 
ভপদ্বাজ মুনির যে ফল তপন্তার ॥ 
নানা সুখে হইল নিশার অবসান | 
নন ভ্ীর।ম বলি করে গাত্রোথান ॥ 
হুনুমানে আরাম বরেন আজ্ঞ। দান। 
ভরতেরে সমাচার দেহ হগুমান ॥ 
নন্াঞামে যাইবে ভরতের উদ্দেশে । 
কাব সকল কথা অশ্ব বিশেষে ॥ 
শৃর্দাবের পুত তুমি যাবে আগুয়।ন”। 
চগ্ডাল ম্তারে মন জাঁশাবে কল্যাণ ॥. 
চক্ষুর.শিমিমে হ্নু উঠিল গগণ। 
ভরত নন্তানিতে যায় ত্বরিত গমন ॥ 
মনে মনে চিন্তে বান পবননন্দন । 
কফৌনরূপে গুহের আগে দিব দুরশন ॥ 
ন্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল । 
বানর দেখিয়া মোরে করিবেক বল ॥ 
ভেটব হন্ুযধূপে তার বিগ্কমান | , 
এই যুক্তি.মনে মনে করে হনুমান ॥ 
চক্ষের নিমিষে গেল শৃঙ্গবের পুরে, | 
ণিজ রূপ ত্যজিয়। মনুষ্য রূপ ধরে ॥ 

গজস্ধুখী ঘর সে ছাউনি সব শাড়া। 
হনুমান বলে এই চগ্ডালেরু পাড়া ॥ 
বসিয়াছে গুহক গ্গে আপ্ন দেওয়ানে । 
শররূপে হনুমান গেল বিদ্যম[নে ॥ 

[ ৫৩ ] 
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গুহক ৮গ্ডাল তার গলে পুশ্মাল ॥ 

হনুম্টান বার্তা কহে শুন হে চগ্াল ॥ 
শীরাম তোমায় জান/ইলেন কল্যাণ । 
মিত সম্ভাযণে চল'ত্যজহ দেওয়ান ॥ 

। হরিষে চগ্ডাল পোছে গদগদ ভাষে । 
শ্রীর।স লক্গনণ সীতা কত দূর আইসে ॥ 
শ্রীরম ছিলেন কল্য ভরদ্বাজপুরে । 
পথে দেখা পাবে তার চলহ সত্বরে ॥ 

| শ্রীরাম আইসে দেশে গড়ে গেশ নাড়া । 
ধাঁগুড়গুড় বাগ্য বাঁজে নাচে চগ্ডালপাড়। ॥ 

পাটি 

উভ করি ঝুট বান্ধে টানি পরে ধড়া ॥” 
নান! অজ্ে সবজে জাঠি শেল ও ঝকড়া ॥ 
চতুর্দিকে হত তুলি বাঁজায় চামুচে | 
উফর ধাফর করি চণ্ডালের ফৌ্গ নাচে ॥ 
নাচয়ে চগ্ড।ল সব আনন্দ হয়ে । * 
দেখিয়। আনন্দে নাচে চশালের মেয়ে ॥ 
গুহ বলে ধনা মন। দ!লী যে নক্ষরু। 
দিত্র মভ্রাঁমণে লবে শাব্ুকের ফল ॥, 
ওড়া ভরি মৎস্য লরে কৈ আর উৎপল |. 

| পদ্োর ম্বণাল লবে আর 'পানীফল ॥ 
৷ চলিল গুহের ফৌজ্জ দগড়ে দিয়া শাণ। 
| সাদ্ত কোটি চণ্ডাল চলিল আগুয়ান ॥ 
| একেক চণ্ডাল বায় দেখিতে পর্ধত | 

। যুড়ির। চলিল নাত প্রহকের পথ ॥ 
ৃ নান! দ্রন্য গুহ্কক রামের কাছে এডে। 
"রামের ঈঙ্গিত পাইয়া বানরের! নড়ে ॥ 
প্রীরাম বলেন মিত্র আছহ কুশলে ? 
গুহ ধলে রাম তৃুই আইলি ভালে ভা7ল-॥ 
শুনিয়। হের কথ রামের সন্তোষ । 

ভক্তি মাত্র লুন রাখ নাহি লন দো ॥ 
শ্রীরাম গুছের খনন্তুষ্টির কারণ 1, , * 
রথ হইতে উলিয়। দিলেন আলিঙ্গন ॥ 
জগতে ভ্রীরামের এমন ঠাকুর।লি। 
চণ্ডালে বানরে আর রান্দসে মিতালি ॥ 
সাত কোটি টণ্ডাল দেখিল রামরঁপ । 
অনায়াসে উভভীর্ণ হইল ভবকুপ॥ 



৪১৮ 
২ পপি াসিতা পা পা স্পিড পালা পাপন সি 

রাম সম্ভাষণেতে হইল দিব্যজ্ঞান | 
সর্ব লোক ব্বর্ণে গেল চড়িয়! বিমান, ॥ 

রাম রাম বলিয়! পরাণ যায় যার । 
চরমে সে স্বর্নে যাঁয় জম্ম নাহি আর ॥ 
নিজ রূপে হনুমান উঠ্ঠিল গগণে। 
ভরতের কাছে যায় ত্বরিঘ্ভ গমনে ॥ 
নান! তীর্থ এড়াইল নদী নানা স্থানী। 

হইল গোমতী পার পরম সন্ধানি ॥ 
হেটে শাঁলগাঁছ এড়ে ত্রিশত যোজন । 

নন্দীগ্রামে উত্তরণ পবমনলান ॥ 
গর্গণম গুলে বীর রহে অন্তরীক্ষে। 

তথায় থাকিয়। বর নন্দীগ্রাম দেখে ॥ 
গড়ের প্রাচীর দেখে পর্বতের সাঁর। 
হস্তী বোড়া দেখে বীর পর্দত আকার ॥ 
সিংহাসনে পাঁছুক! বেষ্টিত শুজ নেতে । 
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে চাঁরিভিতে ॥ 

ভ্রিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর স্থনিম্ম:ণ | 
গড়ের দ্বার শোভ1 করে বিচিত্র বিধান ॥ 
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ অযুত নিষুত। 
অস্টআশী কোটি 'রাজা ্ারেতে মুত ॥ 
বিচিত্র নিশ্মীণ ঘর বিচিত্র আওয়াঁস | 

অতুযুচ্চ একেক ঘর লেগেছ আকাশ ॥ 
মরকত স্তন্তে লাগে মাণিক রতন । 

হস্ত্রী ঘোঁড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন ॥. 
ঠাই ঠ।ই বিচিত্র সোণার নাটশালা। 
দেব দৈত্য গন্ধবর্ব আদির যত মেল] ॥ 
রত্বসিংহীসনোপরি নেতবস্ত্র পাঁতি। 
তদুগরে পাছুকা রাঁখিয়। ধরে ছাতি ॥ 
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসাঁর চন্মে। 
বশিষ্ঠ নারদ লৈয়া থাকে রাজকর্থে॥ 

ভরত সাক্ষাৎ বিষ স্বয়ং অধিষ্ঠান ! 
'অনুমানে ভরতে চিনিল হনুমান ॥ 
উলিয়! তথায় বীর করিল প্রণাম । 
যোডহাঁত করি বলে আপনার নাম ॥ 
হনুমান দাম মোর জাতিতে বানর | 
শু্রীবের পাত্র আমি পৰনকোউর ॥ 

রামায়ণ। 
৯৮ শা সর 

স্বয়ং বিষ রঘুনাথ তার.আমি দাস। 

এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্ভাষ ॥ 
রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ । 
(তামা দরশনে হয় পাপ বিমোচন ॥ 

কেকয় রাঙ্গার'কন্য। তোমার জনশী | 
দশরথ-ভূপতির মধ্যম| গৃহিণী ॥' 
রাজুর মহিষী তিনি রাজার নন্দিনী । 
সৌভাগ 2 তাহার সম নহে অন্য রাণী ॥ 
করিয়া"্রাজার সেবা প্রধান মহিশী। 
জন্মিলা সাহার গর্তে তুমি পুর্ণশশী ॥. 
বর মাগিলেন তিনি অতি সেত অনার্ধা | 

শ্রীরামের বমবাস ভরতের রাজ্য ॥ 
সে দুর্ণাম গেল তার 'তোম্] পুত্রগুণে। 

তোমার চরিত্রে চমণ্কার ভ্রিভবনে ॥ 

হস্তী দোঁড়া রথ এড়ি ভূমে বট রহ। 

রাজা হুইয়! ভাঁই ভক্ত হেন নহে কেহ ॥' 
ভরত ভূপাল হঃয়ে নহে রাজ্যভোগী । 
মুনি ব্যবহার কর যেন মহাঁযোগী॥ : 
ধাঁহারে আনিতে গেলে লয়ে রাজ্যখণ্ড। 
ধাহার পাছকাপরি ধর ছত্রদণু ॥ 

বহুকাল*ছুঃখী আছ ধাহার আশ্বীসে |. 
সে'রাম পাঠাইলেন্বতোমার উদ্দেশে ॥ 
শুভবর্ত| কহে যদি পবননন্দন | 
উঠির! ভরত তারে. দেন আলিঙ্গন ॥ 
হনুম[নেএকোল দিয়! ছাড়িবারে নারে । 

এ মুক্তার গীথান যেন চক্ষে জল ঝরে ॥ 
ভরতের নেত্রজলে হনুমান তিতে । 

ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে ॥ 
বিন শত গাবী দিল বাছি ভাল ভাল। 

ছুই শত গাছ দিল রসাল কাঠাল ॥ 
অগ্নিবর্ণ স্বর্ণ দ্রিল আশী লক্ষ তোলা । * 
মণি মুক্ত! দিল কত মধ্যে গাথা পলা ॥ 
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান্। 
এমন এগার শতৃ কন্যা দিল দান ॥ 

কন্যাগুল! দেখি হাসে পবন নন্দন । 
পশু আমি কন্তায় কি মোর প্রয়োজন 



লক্কাকাওড। 

ভরত যে দান দেহ,কিছুই নামানি। . 
র।মের মঙ্গল যাহে তাহে আমি গণি ॥ 
এত শু ন হনুমান কহিল বচনু। 
পুনশ্চ ভরত তারে দিল আলিঙঈগন॥ 
বহু দিনে শুনিলাম অপূর্ব ফাহিনী। 
তুমি*নহ বানর দেবের মধ্যে গণি ॥ 
ভরত বলেন বীরু জিন্াঁসি'তোঁমায় |" 
কি কার্ষে বানরগণ রামের সগায ॥ 
কৌন কে!ন সেনাপতি কি তার কাখান। 
দেশে আইলে সবকার করিব সন্মান ॥ 
এত ঘদি পুর্ববকথা জিজ্ঞাসে ভরতে | 
সর্বব ক হনুমানঃলাগিল,কছিতে ॥ * 
রাজ্য, ছাড়ি শ্রীরাম গেলেন পঞ্চবটা | 
তথা সুর্পণখার নাসিকা কীন কাঠি ॥ 
মারিলেন্চ ভথ। খর ভ্রিশিরা দূঘণ ॥ 
গায়াযুগ ছলে সাত হরিল রাবণ ॥ 

্বগ্ীবের সহ সখ্য সীতি। অন্বেগণ | 

বালিকে মারিয়া রাজ্য হগ্রাবে অর্পণ ॥ 
সনন্ত বনন জড় শ্ুঞী আঁদেশে। 
সাত! অরন্ধেষিতি সবে যাই দেশে দেশে ॥ 
এক মাস মধ্যে গাঁজ। কল নিশ্চর | 
মমের অধিক হেলে প্রাণের সংশয় ॥. 
পাতালে প্রবেশ করি মহাঅন্ধকার | 
মরিব বানরসৈন্য যুক্তি করি সার ॥ 
অন্ধকার পাতালেতে করিন্ু প্রবেশ 
চাহিয়। প/ত।ল সপ্ত ন। পাই উদ্দেশ ॥ 
বিদ্ধ্যাচলে সম্প।তির সহ হয় দেখা । 
রামনাম বলিতে উঠিল তার পথ ॥ 
জটায়ুর জমে :পুজ শ্রেষ্ঠ নে সম্পার্তি। 
তর বাক্যে ভরত ডিঙ্গ।ই সরিৎপতি ॥ 

সাগরের কুলে গেলাম সকল বানর। 
একাকী ভরত ডিঙ্গাইলাম সাগর ॥ 
একুকী-লঙ্ক(র মধ্যে করিনু প্রবেশ । 
অন্তঃপুরে সীতার না পাইন উদ্দেশ ॥ 
আওয়াসে২ চাহ্ছি সীতা নাই দেখি। 
প্রচীরে বসিয়া কান্দি হেয়। বড় ছুঃখী ॥ 

8১৭ 
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হু প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে । 
সীতারে দেখিনু অশোককানন ভিতরে ॥ 
কোথা হৈতে আইলে জিজ্ঞাসেন বৈদেহী 
ধামের বৃত্তান্ত ঘত.তাহা আমি কহি ॥ 
র।মের অস্ুরী ঘে ষে দিলাম নিদর্শন | 
আঁজুরী পাই সীত। করিল ক্রন্দন ॥ 
দিলেন রামের তদে মস্তকের মণি । 

কহিলেন জানাইতে রামের কাহিনী ॥ 
গে মণি আনিয়! দিলাম রাম বিগ্যমানে | 
শণি পাইয়া! কাঁনদদিলেন ভাঁই দুই জনে ॥ 
বানরের সহকারে করি সেতুবন্ধ | | 
মারিলেন আীরু।ম সবংশে দশন্বন্ধা ॥ 
প্রহস্ত মরিল নীল বানরের তেজে ॥ 
নাগপাশে মুক্ত করিলেন পক্ষিরাছ্ে ॥ 

ইন্রলিতে অতিকায়ে য্বার়্েম লক্ষণ | 
শ্বীরামের হাতে হত হঞ্ঈিল রাঁবণ ॥ 
শ্রুয় করলেন রাম বাছনলেন। 

[ সীতা রাম লক্ষাণ আইলেন কৃশলে ॥ 
| আইলেন স্ুগ্রীধ রাক্ষল লিভীমণ | 
পাঁজ মিত্র লয়ে চল রাধ সম্ভাষণ ॥ 
ছিলেন শ্ীরাম করয ভরদ্র:জ ঘর । 
(থেতে পাইবে দেখা চলহ্ সত্বর ॥ 

শুভনার্ত] কহে যদি কীর- হনুমান 

| শক্রদ্বেরে ভরত করেন সুন্িধান ॥ 
লুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ । 

পল পাপ 

পো শেপ? 

টি 

পপ পপ পাপ 

, বহু দিবসেতে রম আইলেন দেশ ॥. 
প্রস্তর গ্রাতিমা ঘত.আছে স্থানেস্থান | 
সুগন্ধি চন্দনে সে সবারে করাও সন ॥ 
দেবত।র স্থানে বাছ্য বাজাউক বাইতি । 
দেহধুপ নৈবেগ্ত ঘবৃতের ভ্বাল বাতি ॥ 
ফল ফুল নৈবেদ্য ভরিয়।! দেহ ডালা । 
স্বগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে ভ্বালহ পাঁজল। ॥ 

উচ্চ নীচ স্থান কর'একই সোমর । 
পথ পরিক্ষার কর বাছহু কঙ্কর ॥ 
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষকল] | 
গাছে গাছে পতাকা বাঙ্গহ প্ুদ্পমালা ॥ 
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আলগোছা টাঙ্গ বান্ধ নেতের উয়াড়ে | 

পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আঁড়ে ॥ 
স।মের চরণ যে করিবে শির।কষণ | 
কোটি কোটি জন্ম পাঁপ হইবে মে|চন ॥ 
যা বলিল.ভরত করিল শক্রঘন । 

নন্দীগ্রাম হইল যেন অয্মরইুধন ॥ 
রামের পাদুকা শিরে করির়। ভরত | 
চলিলেন সামন্ত সহিত শত *ত,॥ 

পাছুকার উপরে ধরিল ছত্র দণ্ড । 
চাঁমর চুলায় তার আনন্দ অগণ্ড ॥ 
প্রতি পদ ক্ষেপেতে করেন নমক্'র | 
ভরত আনতে রাষে আনন্দ ন॥ 

বশিষ্ড ন!রদ চলে কুলপুরোহিতত 
, সংসারের লেক চলে হয়ে ত বি | 

মুদ্ধিত হইল ৫দাল! নেতের উয়াড়ে । 
সাতশত সতীনে"কৌশল্যাদেবী নডে ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শু চারি বর্ণ। 
শীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য ॥ 

উদ্দৃশ্ব(সে ধায়! চলিল গর্ভবতী । 
লঙ্ভা। ভয় ত্যজে'যায় কুলের যুবতী ॥ 
কাণা খোড়। শিশু বুড়া লয়ে অন্যজনে | 

অন্ধজন চক্ষু পায় শ্রীরাম দর্শনে ॥ 
অনেক ব্রাক্গণ চলে 'অনেক ব্রাঙ্মণী | 

, তাহাদের ঘরে নহি রে এক প্রাণী ॥ 
অবধূত সন্যাসী চলিল উদ্ধ মুখে । 
নপুংমক চলিল যে অণ্তঃপুর রাখে ॥ 
গাছে পক্ষী ন। রহে না রছে পশু বনে। 
স্থাবর জঙ্গম কীট ঢচলিল স.নে ॥" 

ভূত প্রেত পিশাচ বে থাকে অন্ত কষে । 

রামেরে দেখিতে বার কেহ নহি থাঁকে ॥ 

€তের শত বৃহান্দে বাহির হৈল গ্রে । 
ভরত শ্রীরামচক্ঞরে না পান দেখিতে ॥ 
ভরত রলেন যে চঞ্চল হনুসান | 
যত কিছু বলিল হইল সব আন ॥ 
হনৃমান বলেন ন! হও উত্তরোল । 

গোমতীর পারে শুন কটকের (রেল ॥ 

ঞ £ 
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ভরদাজ মুনির ঘরেতে, বিগ্রমান | 

শুক্ষ গছে ফল মূল সহ এই দান ॥ 
এ'দেখ রথগান গিয়াছে আকাশে । 
ব্রল্ম:র স্মজিত রথ বহে রাজহংসে ॥ 

কি কব রথের 'কথা অপূর্ব কাঁহি হনী । 
উহার উপরে সৈন্য সন্ভর অসেখিহিণী.॥ 
তিন্ কোটি রাঞ্ুদ সহিত বিভীষণ। 
এক কোণে রখের রয়েছে তুষ্ট মন ॥ 
রখখান দেখ সবে ঢাকিছে গণণু | 
ঢাল দুর্ধ্ের তেজ রখের কিরণ ॥ 
এমত উভয়ে হয় কথোপকথন । 
হেনকালে রখ লইয়। আইল পবন ॥ 
ভরতে দেখিয়| রাম হৈলের কাতর ॥ 

অস্থি ৮ সর অতি ক্ষীণ ক 
চলির। 'আদিতে পদ উখড়িয়া,পড়ে | 

হনৃমনি কোলে করি রথে গিয়া চড়ে ॥ 
রখোপরি চারি ভাই হৈল দরশন | 
চতুর্দশ বঘর|ন্তে দেন আলিঙ্গন ॥ 
প্রেমে পুর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার | 
ভরত শ্ীরামেরে করেন নমস্কার ॥ 
জানকারে প্রণিপাত করেন ভরত । 
আশীর্বাদ জাঁনকা করেন শত শত॥ 

গ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভরত লক্ষমণে নাহি ব.ন্দ 
পরস্পর কে'লাকুলি পরম আনন্দে ॥ 
তিনের অনু বটে বার শক্রত্ন। 

চারি ভাই একবারে টকল অলিগন ॥ 
এ বিজু চারি অংশে মায়ার কারণ । 
দেবগণ বলে পাছে হএ যে মিলন ॥ 
এক ঠা চারি ভ ই হইল নিলন। 
আঁননে। অমরে করে পুষ্পু বরিষণ ॥ 
আাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দম। 
সো বন্দেন রাম কুলের ব্রাঙ্গণ ॥ 
পুতশে।কে কৌশল্যার অস্থিচন্ম সার । 
রাম রাম বিনা তাঁর মুখে নাহি আর ॥ 
ছশিত্রার নেত্রে বারি ঝরে ঝর ঝর। 
সর্ববদ! কান্দিছে ধলি রাম রঘুবর ॥ 

লনা ॥ 
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হেনকাঁলে সীতা! সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।. | সুমিত্র। বলেন রাম শুনহ বচন। 
রথ হৈতে নামি আইলা! জননী 'সদন ॥ | শেল চিন্রেপরে কেন না দিলে চরণ ॥ 
মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণীম।* | যে পদস্পর্শনে স্বর্ণ হৈল কাষ্ঠতরি। 
আশীর্বাদ করে চিরজীবী হও কাম ॥ * | "কেন লক্ষমণের বুক্নে নাহি দ্রিলে হরি ॥ 
আন্ধের নয়নে জল হয় পুনর্ধার। লক্ষমণের বর্ণে স্বর্ণ হইত মিলন। 
সেই রূপ আঁনন্দ সতিনী দুজনার ॥ উবে শেল চিন না খাকিত কদাঁচন ॥ 

পুলকে পূর্ণিতি ভয়ে কান্রে ছুই রাণী" হেটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত 
দুই জনে প্রণমিলু! সীতা ঠাকুর্লণী ॥ ভরত পাছুকা আনি যোগায় স্বরিত ॥ 
কান্দেন সুমিত্র! রাণী সীতা লয়ে €কালে ।: সন্মুখেতে রাখিল পাছুকা ছুই পাট। 
তিন জনে তিতিলেক নয়নের জলে ॥ 'রথ ত্যজি রঘুন[থ ভূমে বহেন বাট ॥ 

স্ুমিত্রার আগে রাম যোড়হাতে কন। ; ভরত বলেন গৌঁসাঞ্ি কর নিবেদনপ। 
এই লহু মাতা তোমীর গ্রা্ণর লম্মমণ ॥ ; মহাত্রত করেছিলাম পাকা সেবন ॥ 
বনেতে গমন আমি/কৈন্ু যেইকালে। | ব্রত সাঙ্গ হেল মম তে।মা আগমনে । 
হাতে হাতে লক্ষমণেরে সঁপে দিয়াছিলে ॥ | বারেক পাতুকা দেহ ও'রাঙ্গা চরণে ॥ 

প্রাণেরপুদে;সর মম লন্মঘণ যে ভাইে। প্রঙগাগণ মাথা নৌভীয়ু পান্ুক। দেখিয়ে 
ল্ষমণের গুণে বনে ছুঃখ জানি নাই ॥ । পাছুক। দিলেন পাঁয়ে হরধিত হয়ে ॥ 
পিতৃ সত্য পালিয়া৷ আইনুু দেশে কিরে । ; রাঞ্যখণ্ডে যান রাম পরম হরষে ! 
তোমার লক্ষমণে এনে দিলাম্ তোমারে ॥ ; লঙ্ক(কাঁঞ্জে গাইল পঞ্িত কৃত্তিবসে ॥ 
সুমিত্র। বলেন রাম কত কহ'আর | 
আমার লক্ষ্মণ নহে জানিহ তেমার ॥ কৈকের়ীর সহত আঙ্জামের কথা । 

এক কথা রাম আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে 1 |; আইল দেশেতে বাম আনন্দ সবার | 
কেন এ শেলের চিহ্তু লক্ষাণের কুকে ॥ ; শুনিল কৈকেরী রাণী শুভ সমাচার ॥ 
শ্রীরাম বলেন মাতা করি নিবেদন । অভিমানে কৈকেরীর ববাদরপুণ আখি | 
লঙ্কাপুরী যধ্যে হয়েছিল মহারণ ॥ কথ! কি কহেন রাম মা রলিয়। ড।কি ॥ 
রাবণের পুক্র ইক্্রজিত নাম ধরে। যদি রাম পূর্বঘত করে সম্ত।বণ। 
মহাধনুদ্ধর ৫সই ভুবন ভিতরৈ ॥ রাখিব এ দেহ নহে ত্যঞজজিব জীবন ॥ 
তাহারে লক্ষণ ভ।ই করে বিনাশন । এতেক ভাবির। রাণী হৈল অধোমুখ | 
মহাক্রোধে সমরে আইল দশ[নন ॥ করেতে রাখিল এন বিষের লড্ড়ুক্ ॥ 
মহারণে লক্মবণেরে শক্তি প্রহারিল। ক ; যদি রাগ ম| বূলিঘ! না ডাকে আমারে । 
সেই শক্তি লগ্গণের বুকেতে বাাজল ॥ : ত্যঞ্জি এ পাপ প্রাণ বিষপান করে ॥ 

অচেতন হুঁয়ে ভাই পড়ে রণস্থলে এত লি ভিনানে রহিলেন রাণী । 
হয়] ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে ॥ অন্তরে জানিল তাহ! রাঁম রঘুমণি ॥ ." 
হণৃযান ওবধ আনিয়। তদন্তর | হইল ব্যথিত প্রাণ শবিমাতার তরে । 

. লক্ষমণের প্রাণদান দিল বীরবর ॥ আগণেতে চলিলা রাম কৈকেয়ীর পুরে ॥ 
অতএৰ এই চিন্তু শক্তির প্রহার । ধুলায় বসিয়া রাণী বিরসবদন | 
সে সব কহিতে দুঃখ ধাঁড়য়ে অপার ॥ | ছেনকালে নাম গ্যা বন্দিলা চরণ ॥ 

ঙ্ 
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কৈকেম়ীরে কয়ীরে প্রীরাম কহেন যোড় করে | 
দেশেতে আই£ মাতা চেদ্দবর্ষ পরে ॥ 
অরণ্েতে পড়েছিলাম অনেক প্রমাদে। 
উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্ববাদে ॥ 
লজ্তী পাইয়া কৈকেয়ী'কহিছে রঘুনাথে । 

রামায়ণ 

কেহ নাচে কেহ গায় মনের হরিষে। 
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবামে ॥ 

০০ (সইতে 

প্রীয়ামচন্ত্রের রাজ্যাভিষেক। 

বাহির চৌতারায় রাম করেন দেওয়ান | 
কোন দোষে দোষী আমি তোমার অগ্রেতো ছত্রিশ কোটি' সেনাপতি দাণডায় প্রধান ॥ 
বনে গেল দেবতার কা্যসিদ্ধি লাগি । 
আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী ॥ 
তুমি গোলকের পতি জানে এ সংসার । 
অবতার হয়েছ হুরিতে ক্ষিতিভার ॥ 

.সংসারের স+" তুমি কে চিনিতে পায়ে। 
সুর্য্যবংশ €, .হ 9হামার অবত।রে ॥ 
অর আমি দেবতারবাঞ্চ। পুরাইলি | 
আমার মাথ'য় দিয়ে কলঙ্কের ডালি ॥ 

বাছ। রার্ম বলি*তোরে আর এক কথা । 
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা| ॥ 
চিরকাল ভূরতেরে অধিক ন্নেহ করি। 
কুবোল বলিনু মুখে তোমার চাতুরী ॥ 
সর্ববঘটে স্থায়ী তুমি স্থথ দুঃখদাতা । 

 এতেক ছুর্গতি কে;ল জানিয়া বিমাতী। ॥ 
'লজ্জিত হইয়া রাম হেট.কৈল মাথ।। 
যোড়হ।ত করি রাম কহিছেন কথা ॥ 
কেকেয়ীরে তোফে'রীম বিনয় বচনে | 
তব দোষ নাহি মাতি! দৈব নির্ধবন্ধনে ॥ 
কাঁলেতে মকলি হয় বিধির নির্ববন্ধ | 
তোম!র প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ ॥ 

তোমা হতে পাইলাম স্ুপ্রীব সুমিত । 
সঞ্জটেতে হ্ব্রীব করিল বড় হিত ॥ 
তোমার প্রসাদে কার সাগর বন্ধন । 
রাবণে মারিয়া ভুষিলাম দেবগণ ॥ 
জানিপাঁম লক্ষ্যণের যতেক ভকতি। 
জানিলাঁম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী ॥ 
তোম! হৈতে ধন্মীধন্দদ জানিলাম মাত | 
ছলবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা ॥ 
সকলে আনন্দ হৈল রাঁম দরশনে | 

* জ।নন্দে রহিল। রাম মাতার ভবনে ॥ 

ৰ 

সবাঁকারে আসন যোগায় শীত্রগতি | 

ছত্রিশ কোটি,বসিল প্রধান সেনাপতি ॥ 
ভরতে করান. র'ম সৈন্য পরিচয়। 

' এ দেখ নুগ্রীব রাজ! সূর্য্ের তনয় ॥.. 
যুবরাঁজ অঙ্গদ যে বালির কুমার | 
সুত্রীব দিলেন “যারে সর্বব অবিকার.॥ 
দেখ গয় গবাক্ষ এই গরন্ধমাঁদুন। 
মহেক্দর দেবেন্দ্র দেখ গবাক্ষ নন্দন '॥ 
খনভ কুমুদ দেখ পমস সম্পাতি ৷ 
নল নীল দেখ এই মুখ্য সেনাপতি ॥ 
এ দেখ সবষেণ আরে! যে জান্বুনান | 
ওমধি মন্ত্রণাঁতে উভয়ে সাবধান ॥ 
হনুমান এই দেখ পবননন্দন | 
য'হার বিক্রম মারিলাঁম দশানন ॥ 
ইহার ওর কথ। কি কব বিশেম | 
হনুমান কারয়।ছে শীতার উদ্দেশ ॥ 
হন্বান আমর সকলকাধ্যে দড়। 
চারি ভাই হৈতৈ মম. হনুমান বড় ॥ 
এ দেখ লঙ্কার রাজ। মন্ত্র বিভীষণ ূ  
যাহার মন্ত্র [| ও এ মারল রাকণ ॥ 

' কহিলেন রঘুনাথ যার ঘত গুণ । 

সর্বলোক তার পানে চাহে পুনঃ পুনঃ ॥ 
রংহ্টুন বানর সব নাঁন। মায়া ধরে। 

রামের'ইঙ্গিতে তাঁর! নররূপ ধরে ॥ 
ভরত বলেন সাক্ষী হও সর্বব্ন | 
প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন ॥ 
ভরত প্রণাম করি রামের চরণে। 
যোড়হাতে বলেনু সবার বিদ্যমানে ॥ 
স্থাপ্যধন মম ঠাই আছে পিতৃরাজ্য | 
তোমার আজ্ঞাতে করিয়াছি রাকা ্ষ্য ॥ 
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আজ্ঞা কর রাজ্য লহ বৈস সিংহাসনে । | শ্রীরাম ভূপতি হন গিয়া স্পা | 
সেবা করে থাকি রাম-সীতার চরণে ॥ বাসন! করিয়৷ সবে চলিল তথায় ॥ 
মহাঁরাঁজ্য রাখিতে আমার শক্তি নহে। চলিল রামের কাছে হস্ভী ঘোড়া চড়ি। 
কেশরীর বিক্রম শৃগালে* কোথী বহে ॥ * 1 'দেখিবারে স্ত্রী পুরুষ আইল রড়ারড়ি ॥ 
সবলের বোঝা যে,ছুর্ববল 'নিতে নারে । | যে যেমন ভাবে ছিল দেই ভাবে ধায়। 
মহাঘাজ্য মহাবীর রাখিধারে*পারে ॥ বৃদ্ধ কাণ। খেশড়া শিশু কেহ. নাহি রয় ॥ 
অগ্য হৈতে রাজমুভার,আমকে না লাগে । । কাণা খোঁড়! ধরিয়াত আনে অন্য জনে । 
ক্রমাগত বাজ্য র$ম ভঞ্জ' যুগে যুগে ॥ সর্ব ছুঃখ ঘুচে তার রুম দরশনে ॥ 
ভরতের কধা শুনি শ্রীর।ম হাসিয়া উদ্ধশ্বাসে ধাইয়! জাঁইসে গর্ভবতী । 
ভরতে করেন কোলে বাহু পণারিয়৷॥ ['লজ্জ। ভয় পরিহ্রি আইস্সে যুবতী ॥ 
বলেন ভরত পুনঃ বিনয় বচন । কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে 
ভরতেরু প্রতি 'রম কহেন তখন ॥ সর্বব পাপ ঘুচিবেক রাম দরশনে ॥ 
তব ব্যবহারে স্রাইঞইলাম বশ। চল সবে দেখি গিয়া রামের বদন | 
পৃথিবী 'যুড়িয়! তব ঘুষিবেক বশ ॥ বুড়াইবে নয়ন হৃতৃপ্ত হৰে মন ॥ ,. 

জানাঁইল,গণ্নকে উত্তম *তিথি বারঃ। 
কাটিতে মাথার জট! হইল সবার ॥ 
চারি ভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে । 
শুভক্ষণে নাপিত শিরের জছট। কাটে ॥ 
জটাঁজট মণ্ডন করিয়া স্ুবিধান । 

স্ববাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্মাশ | 

অতঃপর করিয়া বহ্কল বিসর্জন |" 

পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন ॥ 

মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইন দন্তাল।- 
বানর ছত্রিশ কোটি বিএ্ঁমে বিশাল ॥ 
ঘোড়া হস্তী চড়ি সবে অযেধ্যায়, যায় । 
ক গাছে ফল ফুল ছিডি সবেশ্থায় ॥ 
স্মন্ত্র যোগায় রথ জয় জয়নাদে। 

রখোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে ॥ 
ধারেন ভরত যে ঘোড়ার কড়িয়ালী। 
চমির ঢুলান শ্রীলক্ষমণ মহাবলী ॥ 

সস পা পপ ৯ সপ পপ 

জানকীরে স্নান করাইল ঘত রাণী । | শক্রদ্ব রামের গারে করেন ব্যজন | 
বৈকৃট হইতে লক্ষ্মী আইল আপনি ॥ বিরাজিত চারি অংশে রথ নারায়ণ ॥ 
শ্রীরাম করিয়াছিলেন যেমত আচার । ছুই দিকে সর্বলোক রাম পানে চাহে ।, 
বন্ধল পরিয়া "সব আছিল মংস!র ॥ , শ্রীরামের যত গুণ শত মুখে কনে ॥- 
অযৌধ্যার মনুষ্য তপস্বী বেশধারী । বহু পুণ্যে পাই প্রভু তোম! হেন রাজ! 
পরিল বসুন সে বন্ধল পরিহার ॥ জন্মে জন্মে রঘুনাথ করি তব পুজা ॥' 

শ্ীরামের দুঃখে লোক ছিল লব ছুঃখী্ | সর্বক্ষণ দেখি,যে তোমার চন্দ্রানন। 
উহার স্থখেতে লেক হইলেন সখী ॥ সর্বলোক মুক্ত হয় করিয়। দর্শন ॥ 

আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিল রন্ধন | দেখিয়া রামের রূপ ভুবনমোহন | , .* 
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন | পুরবনিতার মন মজিল নয়ন ॥ 
যজ্জস্থানে সীতাদ্বৌ গেলেন আপনি । জরীবামের মন নহে অন্যের যেমন । 
ভোজন করিল সৈন্য সত্তর অক্ষৌহিণী ॥. | যে মন সীতার প্রতি কে পায় সে মন ॥ 
হথখে গেল বিভাবন্নী হইল প্রভাত। যেন রাম তেন লীতা শোতে ছুই জন। 
আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ ॥ অন্য পানে রাম ন! চান কদাচন ॥ 



“সিন্ধুনদ সরঘূতে চল্লিশ যোজন । 

' দেবকন্য। লইয়া নমিল কুতুহলে ॥ 

ট২ঃ টি 

জীতার সৌভাগ্য তারা বলিয়া! অন্তরে | 

আপনা:নিন্দিয়া সবে গেল ঘন্দে ঘরে ॥ 

ঘরে গিয়া স্রীলোত্কন প্রাণ নহে স্থির | 
অযোধ্যায় প্রতব্শ করেল রঘুবার ॥ 
ভরতের প্রতি রাম করেন আদেশ । 

কটক রহিতে স্থান করহ উদ্দেশ ॥ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সত্বর। 
করিলেন নির্দিষ্ট ছত্রিশ কোটি ঘর ॥ 
এক বৃন্দ আওয়াম সে দেখিতে রূপম | 

চালে শোভা করিতেছে রত্বের কলস ॥ 
. রত্বময় ঘরখান ধরে নানা জ্যেতি। 

এই ঘরে রহুক সুগ্রীব নরপতি ॥ 
আর যে আওয়াস দেখ নির্মল কাঞ্চন । 
তিন কোটি রাক্ষসে রহুন বিভীয়ণ। 
দেখ এই ঘরে*মণি, মাণিক পাথর । 
রহুন সৈন্বোর সহ অঙ্গদ কুমার ॥ 
আর যে আবাস দেখ মুকৃতা৷ গঠনি । 
এইখ্নে হনুমান থাকুন আপনি ॥ 
সন্ধুনদীতীরে আর সবযুর তীরে । 
এত দূর চাপি বৈনৈ রাক্ষন বানরে ॥ 

এত দূর ব্যাপিয়! রহিল সৈশ্যাগণ ॥ 
স্বর্ণথ।টে ওইল কনর শষ্যাতলে | 

রর ্ররররপস্রপপপপ 

কহেন ভরত গিয়া! সুঙ্জীবের ঘর। 
বালি ছত্রদণ্ড ধরিবেন রঘুবর ॥ 
পুনর্ববপ্ন নক্ষত্র যে পুর্ণ চৈত্রম;স। 
শ্রীরাম হবেন রাজ। আজি অধিব।স ॥ 
অশ্য দ্রব্য আনিব সে কোন কাধ্য গণি | 
আমিতে নারিব চারি সাগরের্ পানী ॥ 

পাপী প্রা শা শিশীশী শেপ হিাস্পেস্ি 

দ্রিলাম চারিটা রত্ব নির্মিত কলপী। 
চাঁর সাগরের জল আন নহে বাসী ॥ 
সাত শত'নদী আছে সুৃথিবীমণ্ডলে। 
শ্রীরামের অভিষেক হবে সেই জলে ॥ 
সাত শত'ম্বশকুস্ত দিলাম*তব ঠই | 
সকল নদীর জল যেন.কাল পাই ॥ 
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ুত্রীব বা বানর পানে চাহে কটাক্ষেতে | 
ধাইয়া বানর 'টসন্য কুস্ত নিল হাঁতৈ ॥ 
রাঁজা বলে সাগরের জলে চি আছে। 
খালিজুলির জল আনি ভাগাও হে.পাছে। 
পাঠাইলা সুগ্রীব বাঁনরে চতুভিত | 
অধিবাঁস রামের করেন পুরোহিত ॥ 
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে রেদধ্বনি ! 
অখিল ভবনে শব্দ রাঁজময় শুনি'॥ 

রাম সীতা৷ উপবাসে রছেন দুজনে | 
পুরীশুদ্ধ কলে রহিল জাগরণে ॥ .. 
রাম সীত1 ছুই জনে কহেন কাহিনী । 
আর এক দিন' প্রভু ছিলাম এমনি ॥ 
শুনিয়া সীতার কথ! আরামের হাস । 

মধুর বচনে তারে করেন সম্তভাষ ॥ 
পূর্রবদিমে রামসীতা! ছিলেন পরিঘিত | 
পরদিন রাম রাজ হন শাস্্রমত ॥ 
প্রভাত হইল পুর্বদিকের প্রকাশ । 
বানর কলমী হাঁতে উঠিল আকাশ ॥ 
অগ্নি হেন উড়ি যায় নীল যে বানর। 
চক্ষুর নিমিষে গেল নে পুর্বসাগর ॥ 
অধোধ্যা' পুর্ববসাঁগর চারিশত যোজন ।' 
রামের তেজে নীল 'বীর গেল ততক্ষন ॥ 
কলনী ভরিয়] ধুইল সা সাগরের ঘাঁটে। 
চিহ্ন চাঁহি নীল বীর বেড়ায় তার তটে ॥ 
রঞ্চন্দনের ডাল দিলেক ঢাকশি। 
স্ুঙ্ীবের ঝ্াছে.খুইল প্রভাত রজনী ॥ 
জান্বুবান তার বাক্যে সাহসে করি ভর । 
চক্ষুর নিমিষে গেল পশ্চিম সাগর ॥ 
অযোধ্য। পশ্চিম সাগর আঠাশ যোজন । 
প্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ ॥ 
কলঙী ভরিয়৷ থুইল সাগরের পারে । * 
চিহু চাহিয় বুড়া ভ্রমে উভরড়ে ॥ 
দেবদারু ডাল ভারঙ্গি আচ্ছাদিল পাণী 
স্থগ্রীবের কাছে.থুইল প্রভাঁত। রজনী ॥ 
দক্ষিণ সাগরে গেল নল'মহাবীর | 
যেখানে সে.বান্ধিয়াছে সমুগ্র গভীর ॥ , 
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দক্ষিণসাগর পীচ শত যে যোজন। 
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ ॥ 
নলে দেখে সাগরের উড়িল জীবন । * 
আরবার নল বীর আইল কি কারণ ॥ 
সাগরের ত্রাস দেগ্সি নলের হৈল হাস। 
হাসিয়া সাগর প্রতি করিছে, আশ্বাস ॥ 
ছিলাম রামের অঙ্গে, কেই মম বল।, 
কার শক্তি বাদ্ধিবারে পারে তব'জল'। 

রা হবেন রাজা অযোব্যানগরে । 
জলু লইতে আমিয়াছি তোমার সাগরে ॥ 
মনে তোলা পাড় করে নল মহাবল। 

রত্বকুন্তেভরিলৈন-সাগরের 'জল ॥ 
কলগী ভরিয়! খুইলা সেতুর উপরে | 
চিছু চাঁহি নল বীর ভ্রগে তীরে তারে॥ 
সম্মুখে ৫দখিল গাছ ধধল চন্দন । 
ডল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন ॥ 

শেতচন্দনের ডালে আচ্ছ।দিল পানী । 
স্বগাবের কাছে খুইল প্রভাত রজনী ॥ 
রা স।গর পথ হাজার যে।জন । 
বণ বী€ত্যাইবে ভাবিছে মরে মন ॥ 

শ্ রি সুগ্রীব দৌোহে করে অনুমান । 
হাতে কুম্ত আকাশে উঠিল. হন্মান ॥' 
ছুড় ছড় শব্দে যায় বায়ু করি ভর। 
লেজের টানে উপাড়য়ে পাদপ পাথর ॥ 
আকাশে থাকিয়া গ্াছ জলে স্থলে গাড়ে। 

বন্ধু অনুবর্ভিি যেন বান্ধব.বা হাড়ে ॥ 
পবন গমনে যায় পবননন্দন | 
মুহুর্তের মধ্যে গেল হাজার যোজন ॥ 
কলমী ভরিয়া, থুইল সাগরের পাড়ে। * 
চি চাহি হনুমান ভ্রমে উভরড়ে ॥ 
চন্দনের ডাঁল তাহে দিলেক ঢাকনি । 
স্তঞীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী ॥ 
সবাকার পাছে গেল বীর হনুমান । 
আইল লইয়া! জল সর্ব আগুয়ান ॥ 
গয় গবাক্ষ সরভ চার গন্ধমাঁদন | 
কেশরী কুমুদ আর গবাক্ষ নন্দন ॥ 

[ ৪৪ ] 
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মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর প্রনস। 
সমস্ত তীর্থের জল হাঁজার কলস॥ 
সীতাসহ শ্রীরাম বৈসেম সিংহাসনে । 
অভিষেক করিল শুও্জীব বিভীষণে ॥ 
স্বর্গ মর্ভ্য পাতালেতে ছু রাজা -সঞ্চারে। 
ছুই রাঁজ। ছত্র ধরে রামের উপরে ॥ 
পৃথিবীতে যত রাজা আছে চতুর্ভিত । 
শ্রীরামের অভধৈকে ঘারে উপস্থিত ॥ 

স্বর্গলোক মর্ত্যলোক আইল পাতাল। 
'অষোধ্যায় ত্রিভূবন হইল মিশাল ॥ 
রি স্থান নাই;সৈম্য কলকলি |" « 
[না শব্দে ঝগ্ভ বাজে আর করতালি ॥ 

চারিভিতে চাঁমর চলায় রাজগণ। 

রামের সমুখে স্থিত ভাই তিন জুন ॥ 
৷ বিরিঞ্চি বলেন নাহি যাব রম স্থান ।- 
 দেবকন্যাগণে গিয়। করুম কল্যাণ ॥ 
দেবতা! তেত্রিশ কোটি রহে অস্তরীক্ষে। 

( দেবকনম্যাগণ গেল রামের সন্মুষে ॥. 

কুক্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব তুধাভাগ্ড । 
রামরাজ। গাইলেন গীত লঙ্কাকাণ্ড ॥ 

্রীরাম রাজা হগুনান্তর 'দেখ্কহ/দির 

কল্যাণার্থ আগমন। 

রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভাুমতী, 
».. ইত্যাদি অনেক দেবরাম| |, 

আইলেন অ্ধোঁধ্যা যর, দাসদ[সী সঙ্গে যায়, 
বসনে ভূষণে নিরুগ্মা ॥ 

৪ লয়ে দ্রর্বাধ নিরামের সম্মুখে যান, 

শ্রীর।মরে করিতে কল্যাণ । 
জয় জয় রবুবীর,  পৃতি হও.পৃর্রিবীর, 

পুৃথিবাতে তব গুণগান ॥ 
পৃথিবীতে জন্ম নিলা; নরলীলা প্রকাশিলা, 

তুমি লক্মমীপতি নারায়ণ'। 
কি করিব 'মাশীর্র্বাদ, পুরিল মনের মাধ, 

করিলাম তব দরৃশন ॥ 
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আসিয়! কিম্নরীগণে, 

করিল রামের গুণগান । 

বিদ্ভাধর বিদ্ভাধরা” আসিয়। অযোধ্যাপুরী, 
নৃত্য গীত বাছ্যের বিধান ॥ 

যত রাজ প্রজাগণ, 
গ্রীরামের অভিষেক 'দিনে । 

নান। অর্থ বিতরণে, 
অভিষেক কৃতিরাস ভণে ॥ 

হসুমানেয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও অস্থি 

মধ্যে রামনাষ্ লিখিত দর্শন । 

ফেলিয়। দিলেন ব্রক্ষ স্বরণ পদ্মমালা । 
অলক্ষে করিল, শোভা ভ্রীরামের গলা ॥ 
স্বর্ণ মণি মাণিকে ণিশ্রিত দিব্য হার । 
ইন্দ্র পাঁঠাইয়। দিল আরো অলঙ্কার | 
নাঁনাবিধ'্মণিমুঞ্তা পরম পাথর । 
কুবেরের হার শো কের উপর ॥ 
দেবের ভূষণেতে হুইফ়া! বিভূষিত | 
লাম রাজা হইলেন জগতে পুজিত ॥ 
আরামের অভিষেক শুনে যেই নরে। 
এহিক সম্পদ ঘাড়ে পরলোকে তরে ॥ 
কেটি কোটি ছি যায় গ্রীরামের স্থান । 
হাহার যে অভিলাষ তাহ! পায় দান॥ 
গাম ভূমি স্বর্ণদান করেন শ্রীরাম । 
বিযুখ না হ্য় কেহ সবে পূর্ণকাম ॥ 
পূর্ণ চৈত্রমাম পুনর্ধবন্থ- যে নক্ষত্র | 
শভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণগ্ুছত্র ॥ 
স্বর্ণ পল্মমাল। গলে স্্যা হেন জ্বলে । 
সে মালা দিলেন রাম স্গ্রীবের গলে ॥ 
জনঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লক্ষিতিত | 
অপুর্বব ভূষণে তারে করেন ভূষিত 
ছত্রিশ কোটি সেন পাঁয় প্রীরামের দান । 
অভিমানে নীরব রহিল হনুমান ॥ 
গীরামের 'দানেতে সকলে হয় হ্খী। 
এন কেধল মুদল,দুই আখি ॥ 

অভিষেক নিমন্্রণে, 

সকলি.আনন্দ মন, 

সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণে, 

শপ 
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অপরাধ কি করিনু প্রভুর ঢরণে। 
সবায় তোষেন মোরে না তোষেন কেনে 
বহির করেম সীতা আপনার হার । 
কি কব তাহার মুল্য ভবনের সার ॥ 
সে হার দেখিয়া সবে চাহে ফরফর। 
নানা রত্র মণি মাণিক পরশ পাথর ॥ 
বড় লড় সেনাপতি করে অনুমান । 
না! জানি'দীতার 'হার কোন জন পান ॥ 
হাতে হার করি মীতা রাম পানে চাঁন । 
অভিপ্রায় মনে এই কারে দেন দান ॥ 
বুঝিয়! শ্রীরাম তাঁর করেন বিধান । 
যারে তব ইচ্চ। যায় তাঁরে কর দান ॥ 
অনুদন্দেশ মময়েতে উদ্ধদ্দশ যে করে। 
মরিয়াছিলাম প্রাণ দিল বারে বারে ॥ 
এমত বুঝিয়|! সীত। হার করব্দান। 
কোন জন না করিবে এতে আঁভমান ॥ 
জানকী হনূর পানে চান বারে বারে । 
ধেয়ে গিয়। হনুমান গলে হার পরে ॥ 
মারুতির গলে শোঁভে জানকীর হার। 
হনুমান গ্রণমিল চরণে সীতার”॥ 
সীতা৷ বলেন যত কাল থাকিবে পৃথিবী । 
রোগ গীড়া হীন বাপু হও চিরজীবি ॥ 
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র সুধ্যের প্রচার।, 
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার ॥ 

ততকাল হইও তুমি অক্ষয় অমর। 
হনুম।ন অম্র পাঁইলা এই বর ॥ 
রামনাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে । 
যথা তথা থাক তুমি আসিবে সেখানে ॥ 
হাসিতে হাসিতে হুনু ভার ল্য়ে হাতে। 
ছিম্ন ভিন্ন করে হাঁ চিবাইয়! দাঁতে ॥ 
হুর দেখিয়! কন্ম হাসেন লক্ষাণ। 
কুপিত রহস্যভাবে বলেন তখন ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু রি নিবেদন । 
মারুতির গলে হার দিলে কি কারণ ॥ 
সহজে বানর গণ্য পশুর মিশালে । 
রত্ব হর দিলে ফেন বানরের গলে ॥ 
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স্ত্রীরাম ব'লন শুনু প্রাণের লক্ষাণ। 
কি হেতু ছি'ড়িল হার পবননন্দন ॥ 
ইহার বৃপগ্কান্ত হনুমান ভাল জানে । , 
জিজ্ঞ(সহ হনুমানে সভা বদ্যজানে ॥ 

হনুমান বলে শুন ঠাকুর লম্মমণ। 
বহু,মূল্য বল হাঁর' করিনু গ্রহণ ॥ 
দেখিল।ম বিচার করিয়া তার পরে । * 

রামনাম নাহি এই হবে ভিতরে ॥২ 
র।মনাম হীন যাতে এমন যে ধন ॥ 
পরিত্যাগ করা ভাল নাহি প্রয়োগন ॥ 
লপ্ম্ণ বলেন শুন পবনকুমার | 
রাস নাস চিহ্ন নাহি €দহেতে তোমান॥ 
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ ধারণ । 
কর্লেবর ত্যাগ কর পবননন্দন ॥ 
এতেক'শুনিয়া তবে পুবনকুমার | ৷ স 
কলেবর 'নখে চিরি করিল বিদার ॥ ্ি 
সভামধ্যে দেখাইল বি্দীরিয়1] বক্ষ । 
অস্থিময় রামন।ম লেখ। লগ লক্ষ ॥ 
দেখিয়া সভার লোক হৈল চমকিত। 
অখোঁমুখ লক্ষ্মণ হইয়া সল! জিত ॥ 
লক্ষণ বলেন শুন বার হৃদুমান |, 
শ্রীরমের ভভ্ত নাই তোমার সমান ॥ 

৪২ 
৯৫ সি সি পপ শি পি আআ পো ও স্তর পা পাপে পাপাপ্টিপপনপিপ পাপন 

দান ভিক্ষা দিয়। সবায় করি পরিহার । 
দানে শুহ্য কৈল যত রামের ভাগার ॥ 
সীতা ঠাকু'রাণী গিয়া কুরিল রন্ধন । 
“চারি ভাই এক ঠাই করিল ভোজন | 
হনুম।নে অন্ন দেন মীতা ঠাকুরাণী | 
স্বানরেরে জন্ম দেন যত্েক রমণী ॥ 

অন্ন দিয়া য।ন মীর্তা আনিতে ব্যঞ্জন | 
সু অন্ন খায় সব পধননন্দন ॥ 
শুহ্া পাত্রে ব্যঙজন কেমনে দিবে পাতে । 
,ব্যঞ্জন লইয়া ফিরে যান দেবৌ শীতে ॥ 
পুনর্ববর দেন অন্ন আনিয়া হনকে | » 
ব্যগ্ন আমিতে অন্ন থ।য়ে বে থাকে ॥ 
এইরূপে যাস্তীয়াত তিন চারিবার | 
দেখিয়। লীতার মনে লগে চমত্কার ॥ 
সাত বলে আমি কিছু বুঝ্িতি না" পারি । 
বিশ্বের পালনে অন্নপুর্ণ' নাম ধরি ॥ 
দৃষেট স্থষ্টি পুর্ন করি নানা উপহাঁরে | 
অন দিতে হ্রিল।ম বনের বানধে ॥ 

বুঝিতে ন। পারি আমি এই কোন জন। 
স্বর্থ(ল ফেলি কৈলা হস্ত প্রক্ষালন ॥ 
ধ্যনযোগে ম। জানকী দেখিল। সত্বর | 
বানররূপেতে অবতার গঙ্গাধর ॥ 

পাম জানে তোমারে শ্বীরামে জান তুমি | কপিরূপে বসেছেন কৈলাসের পতি ॥ 

তোমার মহিম। সীম। কি জানিব আমি ॥ 

হনুমান বলে আমি বনের বানর । 
রামের দাসানুদাস' তোমার শ্পকর |" 

হনুমানের কথ! শুনি শ্রীরামের হাস। 
লঞ্চাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 

সযাএিতসউি 

ক 

হনুমানেত্স অন্ন ডোজন ও বিভীবণ[দির 
ক্্দেশে গমন । রর ৃ 

বিভীষণে কন রাঁম করিয়! আদর । ৰ 
আদ্ক্ টৃহতে তুমি মম ভাই সহোদ ॥ 
'চারি ভাই' ছলাম হইলাম পঞ্চজন | 
পঞ্চজন মিলি রাজ্য করিক পালন ॥ ূ 

উদর পুরাতে পাঁরে কাহার-একতি ॥ 
উদ্ধমুখে অধ্য বিনে না পুরে উদর । 
এতেক ভাবিয়া! সীতা চলিল সত্বর ॥ « 
গোপনেতে গিয়া মাতা হনুর পঠচ্যতে | 
নমঃ শিবায় বলে অন্ন দিল হনূর মাথে ॥ 
হাঁসিয় সম্মুখে আমি কহেন বচন |" 
কত অন্ন হুহুমধন করিল ভোজন ॥ 

। মন্তকু-ফু টয় অন্ন উপরে উঠিল । 
হনুমান বলে মাত। পরিপর্ণ হলো ॥ ..* 
আচমন কৈল গিয়া পবনকুমার। 
দীতাঁর চরণে হনূ কৈল পরিহার ॥ 

আমি কি জ্ৰানিব মাতা তোমার্ মহিমা । 
ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্ধর দিতে নারে সীমা ॥ 



৪২৮ রামায়ণ 

তোমার মহিমা মাতা কি বদিতে জানি । চলিল যে রথখান শ্রীরাম. আদেশে |. 
শ্রীবিষু প্রকৃতি তুমি লক্ষমী ঠাকুরাণী ॥ | চক্ষুর নিমিষে গেল পর্বত কৈলাসে ॥ 
এতেক শুনিয়া সীতা হরষিত মন | কুবের বলেন রথ কে দিল বিদায়। 
সবারে বিদায় রাম দিলেন তখন ॥'  * | রাবণ লইল তোরে জিনিয়া আমায় ॥ 
রাক্ষল বানরে রাম দিলেন মেলানি। শুন বলি রথ তোরে নিল লঙ্ষেশ্বর। 
গাইয়ে রামের গুণ চলিল তখনি ॥  * ূ করিল কুকর্ম কত তৌমার উপর ॥. 
পাতা লতা! খাইত কপি পরিত কাঁছুটি | | রামসহ একাদশ সহত্র বৎসর । 
শ্রীরামের গ্রাসাদে কৌচার পরিপাটী ॥ ; রায়ের সেবায় কুর গুদ্ধ কলেবর ॥ 
পাপরিব কেশনে রাসের পব |  : : শ্রীরাস, করিলে পরে বৈকুষ্ঠে গসন। 
আর কবে দেখিব প্রীরামের চরণ ॥ :, ফিরিয়া আমাঁর কাছে আসিহ তখন | 
এইরূপ সর্বত্র করিয়া স্তুবিহিত 1 রথখান.চলিল যে কুবের আদেশে | 
চারি ভাই রাঁজ্য করেন জগতে পুজিত ॥ | আইল রামের্ কাছে চক্ষুর নিমিষে ॥ 
করেন অযুত বর্ষ লোকের পাঁলন | রথ বলে রধুনাথ কর 'অবধাঁন। 
জ্যে্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের নাহিক মরণ ॥ কিছুকাল চরণ নিকটে দেহ স্থান ॥ 
রামরাঁজ্যে কেহ কারে নাহি করে হিংসে | রামের আজ্ঞায় রথ রহিল তথায়! 
যত যত রাঁজগণ গ্রীরামে প্রশংসে ॥ ৷ সর্বক্ষণ শ্লীরামের দর্শন সে পায় ॥ 
রামরাজেযে শেক নাহি জানে কোন জনা : যে ছুঃখ পাইয়।ছিল রাম গেলে বনে । 

পাত্র'মিত্র সহ রাম যুক্তি অনুম।নি | এইরূপে শ্রীরাম হইয়া! আনন্দিত । 
পুস্পক রথেরে তিনি দিলেন মেলানি ॥ রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সন্ভিত ॥ 
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্বজন | কৃত্তিবাঁন.কবির কবিত্ব স্ধাভাণ্ড। 
কুবেরে জিনিয়া তোমা নিলেক রাবণ ॥ | এত দুরে সমাণ্ড হইল লঙ্কাকাণ্ড ॥ 
তাহাকে মারিয়। 1 তোন। করিনু উদ্ধার | 

কুবেরেরে জানাইও এই পরিহার ॥ 

রামরাজ্য বলি লোকে হইল ঘোষণ! ॥ প্রজালোক পাঁসরিল! সদা দরশনে ॥ 

: 

| 

র 

লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত 



সপ্রকাণ্ড রামায়ণ।, 
চি ৯৮ 

শখ টি 
০) 

. উত্তরাকাণ্ড। 

কফেকীগ্রীবাঁভনীলং স্থরবর বিলসদ্ধি প্রপাঁদাল্জিহ্ং | * 
শ্লোভাঢ্যং পীতবন্ত্রং সরসীজনয়নং সর্বদা সু প্রসন্নম্ ॥ 

পাণৌ নাধাঁচচাঁপং কপিনিকরযূতং বনুনাসেব্যমান্ং। 

ঠনৌমীভ্যং জানকীশং রঘুবরমণিশং পুষ্পকারূঢ়রামম্ | 
কোঁশলেন্্রপদকণ্জ মঞ্জুলৌ কোমলাকজমহেশবন্দিতৌ । 
জান্কীকরসরোজলাঁলিতে চিন্ত কসাহৃদয়ালিসঙ্গিনে ॥ 
কুন্দইন্দুদরগৌর স্ুন্দরং অস্বিকাপতি মতীষ্টমন্দিরমূ। 
কাক্ণীক কলকঞ্জ লোচনং নৌমিশঙ্কর মনঙ্গমোচনম্ ॥ 

আজি কাঁলিকার যেন বৈকুটনগরী | 
শঙ্খ চক্র গুদা পদ্ম দিব্য শাঙ্গ ধারী ॥ 
শীলোৎপল সমান শ্যামল কলেবর । 
পীতান্বর সতড়িত যেন জলধর ॥ 
বনমালা গলে দোলে আর হেমহাঁর | 
কপোঁল লহ্বিত মণি-শোভোশ্হার আর ॥ 

মকর কুগুল ভাঁল শ্রবণেতে দোলে । 

কি কব রামের গ৭ কহিতে অপার ।" 
রে বনের পশু গুণে বদ্ধ ধার ॥ 

ভুবনে নাহি দেখি রামের উপমা । 
৯৮: চতুন্ম্রখে দিতে নারে সীমা ॥ 
হেন রাম দেখি মুনি আবুন্দিত চিত । 

| স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পুজিত ॥ 
লক্ষী সরম্বতীয়সদা করে আরাঁধন । 

তাহার উজ্জ্বল শোভা লেগেন্তছ কপোঁলে ॥। অযোধ্যায় অবতীর্ণ বৈকুষ্টের ধন ॥ 
অজানুলম্িত বাহু নাভি সুগন্ভির | 
চন্দনে চর্চিত অতি শ্রঠাম শরীর 1 
শ্রীবৎস লাঞ্চিত বক্ষঃ অতি মনোহর । 
গণ্ধণ উপরে" যেন শোভে শশধর ॥ 

'উরুণে নুপুর বাজে রুণু রুণু শুনি | 
নীলপদ্ম কোলে যেন হুং দ করে ধ্বনি ॥ 
অঙ্গদ সহিত রাম মন্ত্রী জান্বুব!'ন। 
তরপ্ত শত্রত্স আর যত মুনিগণ ॥ 
নারদাদি গন করে সনক প্রস্ততি |. 
বিভীষণ হণুমান সঞ্জীব সংহতি ॥ 

1" চারিভিতে স্ততি করে বহু পারিফণণ 
সনক সন্গাতন ও বাল্মাকি নারদ | 
ব্রহ্মা আঁদি করিয়া যতেক:দেবগণ | 
কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ পবন ॥ 
গরুড়স্উগরে যেন বসি নারায়ণ । 
বিরূপ রামেরে দেখিল*ুনিগণ 17 
মুনি সকলের ছিল যুতেক বাসনা । 
সেইরূপ রামেরে দেখিল সর্বজন] ॥ : 
বৈকুগ সম্পদ রাম দশরথ ঘরে ॥ 

| জন্মিলেন রাবণ ব্ধার্থ এ মংস:রে,॥ 
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সেইরূপ সকলে দেখিল চক্রপাণি। 
বিশ্বরূপ দেখি জ্রাল পায় সব মুনি |. 
আপনার মুক্তি রাম্ জানেন আপনি | 
বিষুঃ অবতার, রাম জানে সব মুনি ॥ 
মুনিগণে আগত দেখিয়। নিজ ধাম । 
গাত্রোথান করিলেন তখনি জারাম ॥ 
কতাগ্জলি হুইয়! দিলেন 'অর্ধ্য জল । 
জিজ্ঞাসেন মুনিগণে সবার কুশল. ॥ 
মুনিরা বলেন রাশ সমস্ত কুশল ॥ 

আপনার কুশল সম্প্রত আগে বল ॥ *। 
তু্গি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী। 
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি ॥ 
রান্ষদ দুর্র বড় বিধাতার বরে। 
রাক্ষন মায়ায় রাম কোন জন তরে ॥ 
ইন্দুজিপ্ত সে হেঞ্জয় ব্রিভুবনে জাঁনি। 
লক্ষ্মণ মারেন তাঁরে অপুর্ব কাহিনী ॥ 
ম।রিলে ত্রিশির। খর দূষণ কবন্ধ। 
মারীচেরে বিনাশিলে মায়ার প্রবন্ধ ॥ 
দেবান্তক নরাস্তক অতিকায় বার। 
মারিলে নিকুণ্ত কুন্ত হুর্্জয় শরীর ॥ 
কুস্তকর্ণে বিনাশিলে বড়ই বিষম । 
পলায় যাহার নামে আপনি শমন ॥ 

র/বণের সহ রণ কে.ক'্িতে পারে । 
করিলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে ॥ 
মরলে এ সব বীর তাহা নাহি গণি। 
ইঞ্দ্িতে যে মারিল তাহারে বাখানি ॥ ূ 
ইন্দ্রজিঙ"মায়ধারী যুরে অন্তরীক্ষে ৷ 
না! দেখেন দেবরাজ সহজ্েেক চক্ষে ॥ 

ইন্দ্র বান্ধি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে | 
আনিলেক মাগিয়। বিরিঞ্ি পুরন্দরে ॥ 

'গেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংম করি আইলে বর। 
গুনিয়া। এ' সব কথা বিম্ময় অন্তর ॥ 
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত ? 
মারিল লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতে সে অস্ভুত ॥ 
শ্রীরাম ব্লন রাক্ষসের কি বিজ্রম | " 
এক এক রাক্ষন সাক্ষাৎ যেন যম॥ 

টানার... 

| রাবণের সেনাপতি কেবা করে চিনে । 
রণে প্রবেশিলে তাঁরা যম ইন্দ্র জিনে ॥ 
রাব্ণের ভায়ের ভরে কেঁহ নহে স্থির | 
ভ্রিভূবন গ্রিনি কুন্তকর্ণের শরীর ॥ 
কাঁটিলে না মরে সে না ধরে কেহ টাঁন। 
কুম্তকর্ণ এড়ি, ইন্দ্রজিতের বাখাঁন ॥ . 
দশ' মুণ্ড কাটিয়? পাইয়াছিল বর। 
তাঞ্জে ছড়ি বাখান ফি তাহার কোর ॥ 
অগস্ত্য 'নামেতে মুনি দ. 'ক্ষণেতে বাঁস।' 

রাক্মমের বৃত্তান্ত জানেন ই তহাম ॥ 

রাক্ষসের বৃন্ান্ত কহেন মহামুনি। 
্ীরম কহেন মুনি কহ তাহা শুনি ॥ 
কৃন্তিবাস পগ্ডিতের ম্ধূর পাঁচালী । 

দা উত্তরকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥ 

০০০০০ রী 

লক্ষণ কর্তৃক চতুর্ঘশ বৎসরের ফল আনয়ন 

ও রাক্ষনদিগের উৎপত্তি বর্ণন। 

মহামুনি অগন্ত্য তিনি বৈসেন দক্ষিণে | 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত সকল মুনি জ্ঞনে ॥ 
রাক্ষসের কথ! কহেন অগন্ত্য মহামুনি। 
সভাখণ্ড শুনিছেন সহ রঘুমণি ॥ 
অগন্ত্য বলেন রাম জিজ্ঞাসি তোম।রে | 
কিরূপে করিলে যুদ্ধ লক্কার ভিতরে ॥ 
ধূনুদ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষণ | 
কোন'কোন 'বীরে বব কৈলে কোন জন 

' শ্রীরাম বলেন মুনি নিবেৰি চরণে । 
করিলাম বনু যুদ্ধ ভাই ছুই জনে ॥ 
বধেছি রাক্ষন কত না যায় গণন । 
শীমন হামান পরাক্রম সব্ধধজর্ন ॥ ॥ 
রাবণ কুম্তকর্ণে আমি করেছি নিধন | 
অতিকায় ইন্দ্রজিতে বধেছে লক্ষণ ॥' 
মুনি বলে শুন রাম দিবেদি তোমারে । 
ইন্দ্রজিত বড় বীর লঙ্কার ভিতরে ॥ “ 

ইন্দ্র বেন্ধে এনেছিল লক্কার ভিতরে 
ব্রহ্মা আসি মাঁগিম্া লইল পুরন্দরে ॥ 
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থাকিয়া! মেথের 'াঁড়ে খুঝে অস্তরীক্ষে,। 
মেঘনাদ সমান খাণের নাহি 'শিক্ষে ॥ 
তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষণ ।./ 
লক্ষ্মণ সমান বীর নাহি ত্রিভূবন ॥ 
রাম-কন কি কহিল মুনি মহাশয় । 
মহাধীর কুস্তকর্ণ রাবণ ছুর্ভভর ॥ 
দেবতা গন্ধব্ব রণে মাছি ধবে টান। 
হেন রাবণ ছেড়ে ইত্রীজিতের বাখান 
মুনি বলে ব্রঘুনাথ কহি তব ঠাঞ্ি 1 
ইন্দ্রজিত স বীর ত্রিভূবনে নাই ॥ 
চৌদ্দ বর্ষ নিদ্রা নাহি যাষ যেই জন। 
চৌদ্দ বধ স্ত্রীমুখ না করে দরশন ॥ * 
চৌদ্দ বর্ধ যেই, বার/খাকে অশাহাবে | 
ইন্স্র্ গত ববিবারে সেই জন পারে ॥ 
স্ীবাম বলেন মুনি কি কহিলে তুমি । 
€চীন্দ ধর্ষ লক্ষমণেরে ফল দিছি আমি ॥ 
সাতা সঙ্গে চৌদ্দ বর্যকরেছি ভ্রমণ । 
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ ॥ 
কুটাবেতে বঞ্চিতাম সাতার সহিতে । 
থাকি লক্ষ্মণ ভা ই 1ভন্ন বুটারে/তি ॥ 
চৌদ্দ বর্ধ কি রূপেতে নৃদ্রা নাহি" যায়। 
কেমনে এমন কখ। করিব প্রত্যব ॥ 
মুনি বলে সভা মধ্যে আনহ লম্ষমণ | 
হয নয জিজ্ঞাস! করহ্ নারায়ণ ॥ 
রাম বলে শাস্ত্র ঘাহ্ সুমন্ত সারথি। 

মভা মধ্যে লঙ্ষমণেরে আনু শীত্রগতি ॥ 
চলিল" স্মন্ত্র তবে শ্রীরমের বোলে । 
লন্মমণ বাঁসয়া আছে স্থমিত্রার কোলে ॥ 
স্বমন্ত্র সারথি গিয়া নোডাইল মাথা । 
ফৌড়হাত করি কহে শ্রীরামের কথা ॥ 
হ্মন্ত্রের কথা শুনি কহেন লক্ষণ । 
বনছুঃখ বুঝি সুধাবেন নারায়ণ ॥ 
আাচ্গেতে লক্ষ্মণ প্রিছে স্মন্ত্র সারখি। 
প্রণাম করিল গিয়া যথা রঘুপতি ॥ 

ক্রু 

লন্মণে ধলেন রাম মোর দিব্য লাগে । 

স্্পীস্পাট শা শ্পাাাস্পীপেসস্পপীস্ীসসী পপি 

ূ 
ূ 

চৌদ্দ বসর একত্র ছিলাম তিন জন। 
কেমনে সীতার মুখ ন। দেখ লক্ষ্মণ ॥ 
তুমি ফল আনিতে থাকতাম আমি ঘরে। 
ধ'ল দিয়া আপনি কি(ছিলে অনাহারে ॥ 
বন মধ্যে তুমি ভিন্ন 'কুটারেতে ছিলে । 
চৌদ্দ বর্ষ কি রূপি নিদ্রা মাহি গেলে 
লক্মঘণ বলেন শুন'রাজিবলোচন। 
পাপিষ্ঠ রাবণঃসীতা হরিল যখন ॥ 
ছুই'জন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন । 
ধণ্যমুকে ম| জানকীর পাই' আভরণ ॥ 
স্রহ্রীবের অণ্রে হুম স্ধালে যখন। " 
মাতার আভবুণ কিনা চিনহ লক্ষমণ ॥ 
আমি ন। চিশন্ সাতার হর কি কেযুর। 
মনে মাত্র চিনিনাম চরণ নৃপুর |. 
সত্য প্রভু একত্র ছিল।য় কিন জন * 

্রীচর- রি আর শা দেখি বদন॥ 
। চতুর্দশ বর্ষ নিু। না যাই কেমনে, । 
শুন শুন রঘুনাথ কহি'তব স্থানেন॥ , 
ভুমি আর মা জানব] কূটারে থাকিতে । 
আমি দ্র রাখিতাম ধন্ুঃশর হতে ॥ 
আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে । 
ক্রোধ করি িদ্রারে বিগ্কিনু এক বাণে ॥ 
কহি শুন শিদ্রোদেবি আমার উত্তর । 
এসো না আমার কাছে এ চৌদ্দ বৎসর ॥ 
রাম যবে রাজ] হবেন অযোধ্যাপুরেতে | 
বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে ৮” 

'ছত্রদণ্ড ধ'রে আমি দাড়াব দক্ষিগো। 
সেইকান্ধল এসে নিদ্রা আমার নয়নে ॥ 
তাহার প্রমাণ প্রস্থ কহি তব স্থানে । 
তব বামে মা জানকী বসে সিংহাসনে ॥ 
আনিশ্দাগুাইনু হত্র করিয়া ধারণ। , 
হাত হৈতে টলে ছত্র পড়িল তখন ॥ “' 
এ কালে নিদ্রো আজি করিল ব্যাপিত | 

ঈবৎ হাঁসিয়! আমি হুইনু লকিজিত ॥ 
অনাহারে চতুর্দশ বর্ষ ছিন্ন বনে 

যে কথা জিজ্ঞাসি আমি*কছ সভা আগে ॥ | তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তব স্থানে & 
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+ আদি গিয়া রানমেতে আনিতাম কফৃল। 
- তুমি রন তিন অংশ করিতে সকল । 
পড়ে কি না পড়ে ম্শে রাঙ্জাবলোচন | 

আমি ধর রাখিতাম ফুটাতে ত আশি । 
আমায় কহিতে ফল ধরে লন্মণ ॥ 

| 

খাইতে কখন নাহি বল'রদুমণি ॥ 

আজ্ঞা বিনা কেমনেতে কারব আহার । 
চৌদ্দ বরের দল আয়ে তে'মার ॥ 
রা [ঘ ললেন কশ রেখেছ কেন | 
স্ আশি দেহ টন লক্মণ ॥ 

ন আদেশিল চাকর ঘনণ | 
রি গ্রহণ আন পবশশন্ন ॥ 

নে গির! তবে দেখিল কাননে । 
চৌনদুমরের ফল আছে পূর্ণ ভুণে ॥ 
দোখঠ। কলের তুণ হনুমান নবলে। ৰ 
এই জর কাধ্য'ভেভ আমারে পাঠালে | 

দ্র এক্ বাঁনরেতে লায়ে ধাইতে পায়ে), 
আমারে পাঠালে আহ আবচার কারে ॥ 1 
এত ঘদি হহৃর হইশ অহঙ্কার | 

০ 

সপ পাশাপাশি শা শপ পাপী সা পাপা পপ 

পা শাশিসপষ্ট 

শপ 

শিপ শশী শট পাস শি পা সা পাস শি শি শ পাস 

হইল ফলের ভুণ বক্ষ গুণ ভার ॥ র 
' মাড়িতে নারেল তুণ গরননন্ধন | ূ 

নভামব্যে উত্ত রগ ঠ [স বদন ॥ ৃ 
হনু বলে এ আমি না পারি পুঝিতে | 
নাপার সাং এ আমার শাগতে ॥ ূ 

মা 2 

লক্ষমণের পানে চাহে পাজীবলেঠন | 
২।ফ্য়া বলেন ভুণ আনহ লক্ষণ | | 
নিমিখোনণ নিশা ধরি বামহাতে ॥ 
আ:'নয় পাথিল তুণ শবরি সা 

্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষণ 

টৌদ্দবৎসরের ছল করই গমন ॥ 
প্রত্যেক লবণ বার দিলেন ধকল: 

সাব মাত্র ন। সিলিল সপ্তদিনের ফল ॥ 
শ্রার রা বলেন শুন প্রাণের লক্ষ্মণ | 

সপ্ত দিন ফণ তুমি করেছ ভ্ণ | 

লম্মমণ ধঘলেন শুন দেব নারায়ণ । 

২ 

ও ॥ 

সপন শা তি পপ পা শা সপ সপ 

শপ লা পপ পপ, শপ পপ সা সপ জা 

:অপ্ত দিন কল কে করেছে আহরণ ॥ 

রমীঞ্হ। 

যেই দিন পিতার ধিয়োগ সমাচার |. 
বিশ্বামিত্র আশ্রমে ছিলাম অনাহার ॥ 
সেউ দিন ফল নাহি করি আহরণ 1. 
'স।র ছয় দিনের 'কথা শুন নারায়ণ ॥ 
যে দিন হরিল সীতা পাপিষ্ঠ রাবণ। 
শেকেতে আকুল ফল তোলে কোন জন॥ 
ইনসু্জত বে দিন বাচ্গিল.* পাঁশে। 

[হি আমে ॥ 
দিনে নেন ক নি ডি চিনগে। 

*।য়াণীত। কাটিল € নে দি দিনে ॥ 

শোকানলে দগ্ধ ছুই ভই। 

রা 
নন 

হার এগ বন্না জুই দানে | 

[েনন ॥ 

নদশাশন | 

নার রি 
রে বিঃ আশি, আম ০ 
নল আনা হু 

গুদনের কথ। গ্রড় ঝি বহি আর। 
মে দিন রাবণ বখ জানব 
আনন্দ উত্সবে হত 

পূলকেতে পাজি | 
চার করিয়। দেখ জণ্ৎ গোষাই। 
টড ন। আয় 

তব *নে শিত্য হু 
পুর্ব কথা কেশ গ্রহ হলে বি 

বুশামিত স্থানে মনত 
তুমি জুলিয়া ই প্রভু 

উপদেশ দিয়াছেন বা প্র খি। | 
এ কারণে চতুর্দশ বর্ষ উপবাসী | 
পালিয়। মুনির আজ্ঞ। ভ্রসিতাম বনে 
এই হেতু ইন্দ্রজিত পড়ে মম বাগে ॥ 
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্মমণ। .. 
লঙ্গমথেরে কোলে করি রামের ক্রন্দন || 

শা রব শক 

্ল শ 
দশ শি দি লি 

নদ আপা ॥ 



উত্তরাকাশ্ু। 
এলসি পিবস্পীপশিত পি পিপিপি সস পসপিশপ সি লিও তাস পিস শি পতিত পি সি বাসটি পি সিসি পিস্তিত 

ঈ বলেন মুনি, ভূমি অস্তর্ধয।মী। 
সংসারের বিবরণ সব জান তুমি ॥ 
রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি । 
প্রম আনন্দ তবে হয় মহাসনি ॥ 

ত্রন্মংশে জন্ম রাবুণ সর্বলাকে জানে ! 
না্ষম্প হইল তবে কিসের কারণে ॥ 
মণি বালে রথুনাথু কু তব স্থানে । 

রাক্ষসের 'জন্ম কথা শুনহ একণে ॥ 
বেমতে জরন্মাল রাবণ শুন রঘুনণি | 
স্্রিকর্ভা ব্রঙ্গা আগে স্ছছিলেন প্রাণী ॥ 

শশী সপ পা শা শি 

গ্রাণাগণ বলে রঙ্গ কুলি নিবেদন | 
ন্ না রঙ 

কোন কায জাম! সাব কঙ্সিলি হশ্টগ ॥ 
১) ৫ নিব 

লব চান ৮৮,ী াানোল উ১5৮১৫ 
«শব 22118 কাবপু উহ 1 

শস্পশল নু শি লা) ১১ সন স্থান বরিত ৮৫৩ চা প্ফ্া বা [০ ্ 

তব প্রাণ হার পা] নল অবানে 
[তাত কাত এল টি পাঠা বলে এল ত্য বড দন । 

খ্ঃ 

হেতি নার্সে রাক্ষন লে রা রা | 
(ঝুখকেশরী নামে ভ্রচ্ধার কুমার । 
তরে বিচা লাপল রান ছুযচাতী॥ 

চনের আনন্নে কেলি করে ঢুই জনে ॥ 
চা ১০৬ এসপি ক রী ক পর 

পিত। মাতা স্নেহ নাই মন্তান উপর | 

ক্কুবাতে কারি প্র/ণ ঘঃ রে রী ॥ 
হধভবাহমে যান পার্বতী শঙ্কর | 

ত দোখতে প:ইল এসব ॥ 

নেন রা দে 

এক।কা কান্দিছে শিশু কও উপর ॥ 
এহেশের দয়! হুইল সন্তাঞ্জ উপর | 
প্রন হইয়া! শিব তারে দিল ৰর ॥ ক 

৫৫ | 

পম িিবী নী 

স্পেস শশী শপ পপ সাপ পাশ আস 

এপ পাশ শা সাপ শা 

| শিব বলেন , শন ওরে অনাথ সন্তান |: 
সম রে পিছ তুল্য হও বন্বান। 
স্ বাশান্ে বিচ হও কানা নন | 

দটার বান ॥ 

গ্ঝ ঢে 

[ক 

পর এব টি 

দে সস 

রি ৪ 

রী 

বতি দিন পয়ে ॥ 

টু রা ৪ 2 এক্গা। পালন (এিডসন জনা ভাতে 
২861 র্ চি ্ পু চপ সত পা এয 1 

১৮211 বহনে 2াহ পাপ শিল হবে ॥ 
ঙ ্ঙ 

» 2 এত শে! ট । 1 শা 27 স্ রা শন বেত জাগা এ নখ লাশ | 
৭:22-5 € 82 র্ কব / তি ৯77 টা সপ শ স্পা এ 42 চে ৪ 8 

০1৫ তা]. 11 2215 | ] এরি -58-11281 
৬ 

চ - 1 (শণল ডা! তা 112555558541755 
৮৮ তা ০০1 ৫ 2) 1 রর ৩৭ লগ) 1 £ হল ] হু $ণ। 1 

ঞ 
2 স্ছ ৫ ০ কাজ ৭ শহ আল 1৮ (5! সৈদ মালা ক নালা মান্যলান ! 
এ রি পর 2 7 578712 গ ছুই নাখার গুহ জন্মে এগার নস্তুনি ॥ 

০ ত্কট 1 

ন্ খা। | 
হু 

'শবশেষে ক্যা হইল দু ধর কর্কশ | 

সেই রাবশের খাত। দানটী নিকষ ॥ 

নর তক 
ক শান স্পা এজ 

8 বধ্গত সোস্র ॥ 

নেন নম ধরে। 

1 



হিও$& 

_হুমালী রান নারী পরম যুবতী, | 
চারি পুজ্র হইল তার ধন্মশীল অতি 1. 
বীর অনল ভীম রুক্ষপ সম্পাতি |. 
বহিয়ছে আদি বিভীঁমণের সংহতি ॥ 
তিন ভায়ের পরিনারংব। ভুল বিস্তর | 
নেই সব নিশাচর অবধীণ ভিতর ॥ 
সকল রাক্ষম মিলি করিল যুকতি | 
এত রাক্ষদ হৈল কৌথ| করিব ঘসতি ॥ 
ব্রহ্মার বরেতে তারা ত্রিভূুবন জিনে। 
হাতে গলে বাপ্ধিয়া যে বকর আনে ॥ 

” নিশাচর বলে বিশ্বকণ্মা লহ পাঁণ। 
রাক্ষসের পুরী ভুমি করহ নি্ীণ ॥ 
এত শুনি বিশ্বকন্মা হইল চিন্তিত । 

" পুর্ব্বের্বৃত্তাস্ত মনে পড়ে জাচম্থিত ॥ 
গরু পবনে যুদ্ধ হইল যেইকালে। 
হৃমেরুর শৃঙ্গ পড়ে সমুদ্রের জলে ॥ 
চিত্রকূট পর্বতের প্রধান ছুই চুড়া। 
ভরি যোজন পরিগাণ তার গোড়া ॥ 

সন্জরি যোজন উদ্ধে'লেগেছে আকাশে । 
, সোণার প্রাচীর বেড়া ভিতর আওয়াসে । 
"বাহির চৌয়ারি আর মনোহর অতি। 

(ত ভয়ঙ্কর নাহি পরনের গতি ॥ 
দেব দানব যাইতে নারে লঙ্কার ভিতর । 

" বিশ্বকম্মা নিশ্দাইল পুরী মনোহর ॥ র 
কৃত শত পুষ্পবন কত সরোবর । ] 
চি 

রৃদ্*'কতু শত মহাপত্ম কোটি ঘর ॥ পু 
সোঁণার.কপাট খিল 'শোঁভে চারি দ্বারে। 
ভয়ঙ্কর পুরী হেন নাহিক সংসারে ॥ 
চারিদিকে বেষ্টিত সমুদ্র আছে ঘেরে । 

: ভূবনের শক্তিতে তা লঙ্ঘিতে ন ল্রে ॥ 
খাইডেত দেবতা ঘ্রক্ষ না করে সাহল। 
'নেতের পতাকা উড়ে সোণার কলঙ্ ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাঁলে ঞমন নাহি স্থান । 
এক মাসে বিশ্বকর্মা 'করিল নির্মাণ . 
পুরী দেখে রাক্ষসের আনন্দ হৈল অতি। 
লঙ্কাতে রাক্ষদগণে করিল বদতি ॥ 

স্ 

« ৯ এলাকি তু প্ ০ ৩ 

রামী়ণ।: 
সপ ওরস টি রিট ৯৬, এ রা শস্সিল আলি সপ ভি ৩ টি ০ 

আগেতে করিল রাজ্য মালী আর সুমালী 
তার পরে ভূপতি কুবের মহাবলী। 
তাস্থার পশ্চাতে রাজ্য করিল রাবণ ॥ 
অবশেষে ভূপতি হইল বিভীষণ ॥ 
অগন্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাম। 
কহ কহ বলি রাম করিল প্রকাশ ॥ " 

" * গজ কচ্ছণের বৃত্তান্ত ও গঙ্কড় 
পবনের যুস্ধ। 

শরীর বলেন মুনি কহ বিবরণ । 
ভার্গিল স্থমেরু শৃঙ্গ কিসের কারণ ॥ 
কি লাগিয়! বিসম্বাদ *রুড়,পবনে |. 
বিস্ত।রিয়। কহ মুনি শুনি তব স্থানে ॥ 
মুনি বলৈ শুন রাম অপূর্ধব কথন । 
গরুড় বলেন যুদ্ধ হেল যে কারণ ॥ 
সন্তাপন নামে বিপ্র“ছিল পুর্বকালে ৷ 
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥ ... 
সন্তাপনের ছুই পুন্র পরম-স্ন্দর | 
নুপ্রতাপ বিভা এ ছুই সহোদর | 
জ্যেষ্ঠ পুক্র স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপে 
কমিষ্ঠ করেন দ্বন্দ ধনের সন্তাপে॥ 
ধন শোকে কনিষ্ঠ ভাই হইল ছুঃখিত। 

« জ্যেষ্টেরে কহেন ভাগ দেহ সমুচিত ॥ 
জেক্কে ধলে পিতা৷ ভাগ না করিল ধন। 
সম স্থানে ভাগ'চাহ তুমি কি কারণ ॥ 
ধন ন! পাইয়। কহে বশিষ্ঠের ঠাই। 
পিতৃধন অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥ 
কত অংশ পাই আমি বলহ'এখন। 5 
সেই দাওয়া করিয়। লইব পিতৃধন ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিহিত |". 
পঞ্চ অংশের ছুই অংশ তোমার উচিত ॥ 
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া! জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান |" 
পিতৃধন ছুই অংশ দেহত এখন ॥ 
আমি গিয়াছিনু ভাই বশিষ্টের স্থানে । 
বশিষ্ঠ বলিল ভাগ নাহি দেয় কেনে ॥ * 



গু. 

উদ্ধরাকা ৃ ৪৩৫ 
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রি বলে কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে। 
. জাঁতি নাশ করিলে কহিয়া অন্য স্থানে ॥ 
হীনজন জ্ঞান বুঝি কৈলে মুনিবুর +৮ , 
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর ॥ 
বারে বারে নিষেধিচ্ষু না শুনিলা কানে । 
গজ 'হঃয়ে পাপিষ্ঠ প্রবেশ রুর বনে ॥ , 
কনিষ্ঠ দিলেন শাঁপ ক্েৃষ্ঠের উপরে ৮ 
কম্ছপ হইয়া তৃমি থাক সরোবরে & 
দুয়ের শীপেতে জন্ত হয় ছুই জন । 
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ ॥ 
দূশ যোজন গজ দেহ কশিষ্ট পুরিল। * 
গজের গর্জনে গিয়া নে প্রবেশিল ॥ 
কচ্ছপ রলি.ল 'গেল গজ গেল বনে । 
শুগ্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন)॥ 
যুতন ঝুর্িয়া ধন যেই জন রাখে। 
থাইতে ন! পাঁয় ধন যায়ত বিপাকে ॥ 
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতিরণ। 
যখাকার ধন তথ। যায় অকারণ ॥ 

ধনোতে [বরোধ বাধে শুন মহাশয় । 
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হম 

সটীষ্ঠের শপে ধন নহি পায় রক্ষা । 
সুদ -প 

। গজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে পানী । 

| কেহ কারে জিনিতে নাঁরে হজমে লৌসার 
ছুই জনে টানাটান একই বুসর 

, গর্জ কচ্ছপের শুন ধনের পরাক্ষা । 

কহিলাম ধনের ৃন্তান্ত তব স্থানে । 
গন্গ কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে ॥ 
জলেতে ফচ্ছপ আছে যেই সরো বেশি 

_ ধৈবযোঁগে গজ গেল জল খাইবারে ॥ 
প্রথর রৌদ্রেতে গজ তৃষ্ণায় বিকল। 

, সরোবর দেখি গঞ্জ খাইতে গেল জল ॥ 
গক্ত দেখে কম্ছপের পগড়ে গেল মনে । 

পুর্বালোভে "কচ্ছপ পে গড ধরে টানে ॥ 

গজ আর কচ্ছপ উভয়ে টানাটানি ॥ 

বিনতানল্দন গরুড় উড়ে অস্তরীক্ষে | 
অক্তনাক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখ ॥ 

ঠি 
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এক খবতদর যুদ্ধ হেল অতি ভয়ঙ্কর । 
কেহই কারে জিনিতে নারে একই বৎসর ॥ 

কাতর হইয়া গজ. সর্ব নায়ায়ণ। 
। পাপদ্হে নারায়ণ কৃ বিমোচন ॥ 
গুজের কাত্বর দেহ/গরগড়ে দয়া হৈল। 
বাম পায়ের নখ পিয়া দোহারে তুলিল ॥ 
গঞ্জ কুম্ম লয়ে পক্ষী উড়িল তখন। 
মূন্নে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ॥ 
শ্থ'মবর্ণ বটবৃক্ষ শত যোঁজুন ডাঁল। 
অশীতি যোজন ঘূল নেমেছে পাতাল, ॥ 
চারি গেট। ডাল তার পর্ধতের চুড়া ॥ 7 

ৰ ৷ সন্তরি যোজন যুড়ি আছে তার গোড়া। 

গজ কচ্ছপ লৈয়। ধৈসে গাছের উপর । 
সাহতে ন। পারে বৃক্ষ তিন জনার্জুরু ॥ 

ৃ 
৷ ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে। 

1 ডাল ভঙ্গি পড়ে যদি মুনিগণ মরে ॥ 
৷ ডাছিন গায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে 1. 
মুনিগণ এড়াইল থাক বৃুক্ষতলে ॥ 

ফেলিল সে ডাল লয়ে চম্জ(লের দেশে । 
রা চাঁপনে মরে স্ত্রী আর পুরুষে ॥ 
হু পাপে হইয়? [ছিল চণ্ডাল জনম | / 

ড়ের হাতে পাপ হুইল মোচন ॥ 

কচ্ছপ লয়ে পেন ব্রঙ্গা মদন | 

কহ ব্রহ্না কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ॥ 

এরদ্ধা বলে কোথ! স।হবেক এত ভর,৮৮ 

"গঞ্জ কচ্ছপ লয়ে যাহ হৃমের শিখর ॥ 
ূ তথা গজ কঃহপেরে করহ ভক্ষণ 1 

মি 

র 
] 
] 

৪ 
গর 
1 গজ 

নী 

্রহ্মার বচনে পক্ষা চলে ততক্ষণ ॥ 
৷ পর্ধ্বতত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ । 
হেনর্ধীলে শ্গীইল তথা দেবতা পবন ॥ 
পবন বলেন পক্ষা তুম কৈন হেথা । ./, 
মোর ঠাঁই পড়িলে ছুণ্তিব তোর মাথা! 
হাব তে।মার শাহ কিরি অপমান । 
আপনা জামিয়া বেটা যাহ জি গাল ॥ 
গরু কহেন তুমি গলি কেন পাড়া 
উপবৃক্ত শান্ছি দ্বি? ক্ষার হাড়. রা 

|) 



£ ৪৬ রাঁগায়ণ 
স্জাস্উ 

্া্পলপপিপবীপস্পিিসিপিিাসিশাসিিপা সপ ০৮. পো্শশী১ ০ পিস লা ৩ ৯০৯ পি লোন লা পোপ সপ পর পাত এপস এ পপি 

গরুড়ের বচনে পধন ক্রোধে বলে £ 
, ফেলিব পর্ধবত ঠেলি সমুদ্রের জলে ॥ 
_গরুড় বলেন বায়ুখ্ডউাই না কর। . , 

স্বমের পর্বত মি মাডিতে কি পার ॥ 
গরুড়ের বচনে পবশৌকোধ নাড়ে 

, পর্বত সমেত চাহে উড্ভীইতে বাড়ে ॥ 
প্রলয় হইল্ যেন পর্দত উপরে । 
দুই পাঁখে গিরি ঢাকে বিনতাকুষারে ॥ « 
বাড়াইয়। কৈল পাখা নহজ যোঁজন। 
পাখ। দেখি পবন ক্বাবেন-মনে মন ॥ 

""গরুড়ের পাখা যেন বের মোপর। 
সাত দিন শিলার পাখার উপর ॥ 
মেঘের গঙ্জন আর পড়িছে ঝঞ্চনা । 

 পর্বর্জের তবু,নাঁহি নড়ে এক কোণা ॥ 
গ্রলয় কালেতে খেন স্থষ্ি হয় নাশ। 
দেখি যত দেবগণে গনিল| তরাম ॥ 
বরন্মারে*জিজ্ঞাস। করেন ঘত দেবগণ। 

আঁচন্বিতে মহালয় হয় কি ক: রণ ॥ 
দেবতার এত বাক্য নি এ প্রজাপতি । 

এ.দেবগণে লয়ে তবে বান শীত গতি ॥ 

ক্ষ বলিলেন শুন দ্রেবতা পবন । 
আচন্ছিতে প্রলয়,রহ কি করণ ॥ 

স্থষ্টি স্থজিলাম আমি অতিশয় ক্লেনে। 
' হেন স্থষ্টি নন্ট কর যুক্ত ন! আইসে ॥ 
নশুনে ব্রহ্মার বাক্য কহিছে গবন। 
প্রলয় ঘাহাঁতে হয় করিৰ সে রণ । 

পবনের ঠাই ত্রঙ্গা শুনি সে উত্তব। 
বির্স হুইয়! ব্রহ্মা চলিল সত্বর ॥ 
পবনে এড়ির1 যাঁয় গরুড় গোচরে | * 

 বিরিঞি বলেন পক্ষী বলি হেোঁতোমরৈ ॥ 

'আর্মি স্থষ্টি করিলাম তুমি কর রা । 
এক দিক.হৈতে তুমি হলে লহ পাখা ॥ 
ব্রহ্মার বচদেতে গরুড়ে হৈল হান। 

তোমার লচনে পাখা করিব প্রীক্কাশ ॥ 
ব্রহ্মা বলেন যে যেমন আমি ভাহ৷ জাগি । 

শত সুসগনন তোমারে নুি জিনি ॥ 

চা] 

শরছে 
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ব্রহ্মার বচনেতে পরে হাসে। 
তবেত পরুড় পাঁখ। করিল প্রকাশে ॥ 
গরুড-তুলিতে পাখা গিরিবর নড়ে । 
ঝড়েতে সে তর এক শৃঙ্গ পড়ে ॥ 
চিত্রকুট পর্বত আছে"সাগর ভিতরে । 
ম্বমেরুর শৃজ গড়ে তাহার উপরে ॥ 

নামে পুরী তাছে কৈল বিশ্বকর্্ম । 
৬০ শ্রীরাম লঙ্কার শুন জন্ম ॥ 
মাঁল্যব!ন রাক্ষন লঙ্কায় রাজ্য এর | 
ত্রিউবন জিনিল সে পিতামহ বরে ॥' 

মনে করে আমি ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশ্বর | * 
মকল দেবত। মেরে ঘুচাইব ভর | 
তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর । 

কহিল বৃত্তান্ত সদ[শিব বরাবর ॥" 
শ্লকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর", 
বড়ই দৌরাক্স্য করে স্বর্ণের উপর ॥ 
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ। 
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন ॥ 

হইয়াছে ছুজ্জর ব্রহ্মার পেয়ে বর । 
মরিবে.আপন দোষে দুষ্ট নিশাচর ॥ 

দেব দেবী বিপ্র হিংসা করে যেই ভন 
আপনার দোষে মরে বেদের লিখন ॥ 
এক উপদেশ বলি শুন দেবগণ । 

ৰ বাহ্চুন মানতে পারে দেব নারায়ণ ॥ 
রংশার কথা গিয়। কহ নারায়ণে। 

৫০০) ৪ 

'; বশ] বিহিত হবে শুন দেবগণে ॥. [ 

ৃ মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমরে। 

উপ পনীত হৈল গিয়। বৈকুষটনগরে 
ূ সন্ত্রমে দেবতাগণ হ'য়ে প্রণিপাত ও 
৷ রাষসের কথ। কহে করি যোড়হাত ॥' 

৷ স্থুকেশ রাক্ষদ এক ছিল অবনীতে । 
তিন পুক্র হেল তার বুদ্ধি বিপরীতে ॥ 
দেব দ্বিজ ছিংসা করি ফিরে অনুক্ষণ। 
্বর্ণপুনে থাকিতে ন পারে দেবগণ ॥ 
মারে শেল শুল 'জাঠা লোটে সর নাী। 
ছিন্ন ভিন্ন করিবে অমন্ধ নগরী ॥: ও 
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টিটি রাজারা 
ব্রহ্মার বরেতে তার। কারে নাহি মানে । 

যক্ষ রক্ষ কিন্নরাদি অটে নাহি রথে॥ 
ংসাঁরের কর্তী তূমি দেব গণ্টধরু৮৮ , 

রাক্ষস মারিয়া রক্ষ। করহ, অমর ॥ 
দেবতার্ ত্রাস দেখি নারায়ণের হাঁপ। 
ল্ুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস ॥, 
তোম। সবে হিংসেসঘুদি দুষ্ট নিশ! 
'৫দইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর টে 
আশ্বাস করিল যদি দেব নারায়ণ | 

ৰির্ভ য় অমরপুরে গেলা দেবগণ ॥ 

জানিয়। নারদ মুনি এ সব সুংবাঁদ।, 
চলিবেন লহ়াপুরে,পরম আহ্লাদ ॥ 
বপিয়!ছে তিম ভাই রত্ব সিংহাসনে । 
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিন জনে ॥ 

, প্রণধরিযা দিল রত্ব সিংহাসন । 
জিজ্ঞাসিল কহ মুণি শুনি বিবরণ ॥ 
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ। 

-বলহ হেখায়ে তব কোন গ্রয়ৌছন ॥ 

মুনি'বলে,তোমার সে হিত চিন্ত। কৰি। 
সা শুনিয়। | আইন লঙ্কা পুরু 

ক ঠাই মিলয়াছে যত দেবগণ । 
রঃ করি গিয়[ছিল বিষুঃর সদন ॥ 
তে।মাদের কথা কহিয়াছে'নারায়ণে। 
হার করিবে বুদ্ধ'তোম।দের সনে ॥ ০ 
হয়েছে, মন্তুণ। এই বৈকুগছু বনে. 
শুনিয়া! আমার বড় ছুঃখ হৈল মনে ॥ 
আমার পিতার ভক্ত ঘত নিশাচর । 
বিশেষ 'অধিক স্রেহ তোদের উপর ॥ 
«এ কারণেআইলাম দিতে সমাঁগির * 
মঙ্গলের "পথ চিন্তা কর আপনার ॥ 
এত বলি মুনিবর হইল! নিদায়। 
নিশাচজরগণ ভাবে কি হবে উপায় ॥ 
এঁকজ্ডে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন। 
হেনুকালে ব্রর্খী আইল! রাক্ষন সদন % 
তাহার পুরেতে-এই "শুনে সমাচার । 

“মনেতে অধিক'ছুঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥ 
প্ ক রি 
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চে 

যত নিশাচর সব ব্রহ্মার অজিত । 

র।ক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত ॥ 

ক্রোধভরে লঙ্কা হেল উপনীত ॥ 
ধা দেখি সন্ত্রম্ঠউঠিল তিন জন । 

ল রত্্রমিংহাসনে। 
পদ্য অর্ধ্য দিয়া পৃঃ করিল চরণে ॥ 
8 জিজ্ঞাস করিল ভিন জন। 

আজ্ঞ। কর কি. হেতু লক্কাতে আগমন ॥ 
এত দিনে গশিত্র হইল নক্কাপুরী। 
ঘাঁ মনে বাসনা কর সেই কণ্ম করি॥ 

 ব্রল্মা ঝলে সর্বদা বাসুন। করি মনে । 
। লঙ্কাতে করহ রাজ্য পরম কলা/খণে ॥ 
থাকিলে আমার বাঞ্ছণ হ হইবে কিন্ত । 

৷ ছাড়িতে নাব্রিব তোরা স্বজাতীয় ধর্মী ॥ 
দেল দি হিংলা কর পাপকর্সে মতি | 

৷ ছুরাঁচার হ্বভাবেতে "ঘটবে ছুর্গাতিশাঁশ 
র (ি তন লোক উপন্বৈতে অমরের পুরী ।: , 
। দেবতাঁগণের বার তাহার উপরি ॥ .» 
( হোঁম বজ্বভাগ দিয়! থে না করে। 

ই হস 

শী শী 

সপ সপ পাপ পাম্পি পাপা 

("লইতে ঘঞ্জের ভাগ বান তার ঘরে ॥ 
বার মন্দকাগা নে সিল ঘযত। ্ 

ভক্তিশ্ঞাবে যে কে তাহার অনুগত ॥" 

৷ মুনিগণ খবিগণ থ টা তপস্য(তে। 

ূ দেখ মন্দকাগা কেহ নহে কোন মতে ॥ 

| দেন খিভ ছুই তুলা ধন্ম পথে মন । 
| তার হি'সা যে করে মে ছু'্মতি ছুঙ্জন ॥ 
অভি অঙ্গ আফ্ তোরা ধশ্মেতে বিহীন । 
লে হি করিয়া বাঁচিবি কত দিন ॥ 
হইয়াছে এক ঘুক্ষি ঘত দেবগণশ। এ * 
ৃ দেবতার সহায় হয়েছে মারার়ণ ॥ 1 

ঝৰোঁক কাহার শকতি । 
1 এক জব না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥ 
এত বল কোপ মনে ব্রহ্মার গমন । 

বিরলে বসিয়া.যুক্তি করে, তিন, জন, 
টি 

বিষ সনে ২ 

-৬ 8. ও শি 
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মাল্যবান বলে ভাই শঙ্কা ত্যঙগ মনে) 
তিন জনে যুদ্ধ করি মার নারায়ণে ॥ ' 
মাল্যবাঁন কথ। শুনিত্কহিছে হমালী। 
শুনিয়াছি নারায়ণ বরকে মহাবলী ॥ 
হিরণ্যকশিপু আদি কর্বেছে সংহার | 
হেন বিষ মার বল শাঁউ আছে কার ॥ 

মালী বলে সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে । 
আর যেন দেবগণ যুদ্ধ-নাহি করে| 
বিষণ বড় কুচক্রী কুযুদ্তি যত তার। 
সে মরিলে দেবগণের টুটে অহঙ্কার ॥ 

শ্ত্যিন ভাই মিলে আগে মারি নারায়ণ। 
' পশ্চাতে মারিব আছে যত দেবগণ ॥ 
মুনি খধি মারিব মারিব সিদ্ধ যতি । 

ঘুচাইব এদবতার স্বর্ণের বসতি ॥ 
এত ধাঁপ্র তিন জনে যুক্তি কৈল সার। 
ঘোঁড়া হাতী রথ রধী সাজিল অপার ॥ 
তুলিল কট"ক ঠাট রথের উপরে । 

 বৈকুদ্ণি,চনিল তার! বিষু জিনিব!রে ॥ 
, সিংহনাদ ঘোর শব্দ, কনে ঘনেঘন । . 
বৈকুণ্টের দ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
গত বাহনেতে আইলা মারায়ণ। 
নারায়ণ সম্মুখেতে বাঁজে মহারণ। 
মহাকোপে নান। অস্ত্র মারে নিশাচর | 
বাণৰৃষ্টি করিতেছে"বিষুণর উপর ॥ 
ছাইল গগণপথ দিগরৃদগন্তর । 
৮ অযংঃখ্য বাণ পাশ তোমর ॥ 

' জাঠা্জাঠি শেল শূল মুষল মুদগর | , 
লেখ! জোখা নাহি বাণ পড়িছে বিস্তর ॥ 
নারায়ণ বারদ!পে ত্রিভুবন নড়ে"! 
রংক্ষলের সৈন্য সব মুচ্ছ? হয়ে গড়ে ॥৮*- 

' ক্ুধিতধ স্ুমালী মালী রণে আগুনরে। 
ছুহ্তিয়! বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে 4 

' ঝস্বীনা'চিকুর সম গদাবড় পড়ে । 
বিষ লয়ে গরুড় পলায় উভরড়ে %  * 
.গরুড়ের ভক্গ দেখি মাল্যবান হাসে | 
শ্ীহরি ফিরান তারে কথিয়৷ আশ্বাসে ॥ 

লি 

সপ পাপা পপর পপ পপ এ 

বিষণ বলেন গরুড় তিলেক'থাক রণে। 
পাঠাব র।ক্ষনগণে যমের মদনে ॥ 

[ তোঙ্গ্র্ সা্রামে ত্রিভবনে লাগে ভয় । 
রাক্ষসের রণে পলা উচিত ম। হয় ॥ 
উনটিয়া গরুড় আইল মহারণে। 
চক্রবাণ বিষ এড়িলেন ততক্ষণে ॥ 
চত্ুবণে মালীর মন্তুতু কাটি পাড়ে 
মাল্যান হমালী গলায় উভরড়ে ॥ 
পুনঃ ফরে নিশাচর নাহি দেয় ভঙ্গ । 
লোহার মুদগর হানে ভয়ে কাপে অঙ্গ % 
মাল্যবান বলে তুমি প্লাকহ শ্রীহরি ॥ 
আজি রণে তোমারে প্ঠাব যমপুরী ॥ 
শ্রীহরি বলেন বেটা শুন*মাল্যবান |. 
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান | 
অভয় লইয়া গেছে যতেক ভমর 1, 
তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর । 
অবনীতে থাকিলে বধিব সবাঁকারে । 
প্রাণ লয়ে যাহ বেট! পাতাল ভিতরে ॥ - 
ম[ল্যবান বলে বিষু কথ। বড় টান। 
রি সঙ্গে যুদ্ধ হারাইবি প্রাণ ॥ 

রা মালস।ট দিয়ে তবে গেল মাল্যবান। (% 
(যত শু আছে তোর তত শক্তি হান ॥ 
(বিক্রম কাদিয়। রহে হরির সম্মুখে । 
| আঅমিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে & 
আক. ৯ সর্ব 'অঙ্গ পোড়ে । 

। পা হতে ন! পাঁরে বীর ধায় উভরড়ে ॥. 
শ্রীহরির কো পেতে রাক্ষসে লাগে ডর । 
পলায়ে রাক্ষন.পেল পাতাল ভিত'র ॥ 
হরির ভন্মেতে সবে প্রবেশে পাতালি। « 
কুবের লঙ্কায় বসি করে ঠাকুরালি ॥ 
প্রথমে লঙ্কীতে রাজ! মালী ও স্থমালী। 
পরে রাজ্য করিল কুবের মৃহাবলী ॥ 
ূ চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ ।' 
তোমার প্রসাদে,রাজ! এবে বিভীষণ | 
রাবণ বধিল।.তুমি শক্তি অতিশয় । 

'রাবণ,হুইয়াছিল রাক্ষমছর্জয় ॥ . * 
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-অরস্তের কথা-গুনি রামের উল্লাস |... | তৃপৰৃনদ শুনিয়া সকল বিবর্ণ । 
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥ পুলুস্ত। নিকটে গেল মলিন বদন ॥ 

ৃ ॥. / প্রণাম করিল গিয়া 'পুলান্ত্ের পায়। 
কুবের রাবণ ও তদ্আঁতাদির শববরণ। * 1 জিজ্ঞাসা করিল মু তি.কোথায় ॥ 

শ্রীরাম বলেন মুনি করি নিবেদন । তৃণরৃন্দ বলে খাকি+ঠই গিরিপুরে । 

ব্রহ্ম অংশৈ রাক্ষস জম্মিল কি কারণ ॥ | দিয়াছ দারুণ শা আমার কন্ারে ॥ 

তেমনি সন্তান হয় যেরূপ ওরস। ₹*  : অনুঢা কন্যার গর্ভ শুনে লাগে ত্রাস। 
ব্রাহ্মণের বীর্ধ্ে কেনজম্মিল রা স্তনযুগে-ছুদ্ধ ঝরে একি সর্বনাশ ॥ 
বিশ্বশ্রবার পুত্র যে কুবের দ্রশীনন 1 মুনি বলে তোর কন্যা বড়ই চঞ্চলা। 

দুই ভাই.ছুই জাতি হৈল কি কারণ॥ *ভার্গিল তপস্তা.মোর করি' অবহেলা ॥ 
কুবের হইল ঘক্ষ রাক্ষল রাবণ . করিল কুকর্ম যে যৌবন অহঙ্কারে।” » 
এক বীর্ষ্যে ছুই জাতি হৈল'ছুই জরা দিরাছি তাহা মত প্রতিফল তারে ॥ 

বিভ্যবার দুই পুক্র, অর,সর্ব লোকে জানি। | তৃণরৃন্দ বলে দোষ ক্ষম মহাশয় | 

রাবণ রক্ষল কেন কহ মহাঁমুশি র ৷ তুমি নাকরিলে দয়া জাতি নাশ হয় 

অগন্ত্য রলেন রাম কর অবধান।' মুনি বলিলেন আর কি. আছে উপায"। 

'রাবর্ণের জন্মকথা কহি তব স্থান ॥ । বলেছি যে কথা তাহ! খণ্ডন ন! যায় ॥ 

মহামুনি পুলক্ত্য তিশি ব্রক্মার নন্দন। তুণরন্দ বলে মুনি কর অবধান |. 

ব্রহ্ধার সমান মহাতপে তপোধন ॥ পরম তপন্থী তুমি ব্রক্মার সমান ॥_. 

স্ষেরু পর্ববতে থাকে যোগাসন করি। | তোমার অসাধ্য কিছু নাহিক সংসারে । 
কোল কর়িবারে আইল অনেক "্রন্দরী ॥ ; ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে ॥ 
ঘুবতা। গন্ধর্ব্ব কন্যা আইল বিস্তর । বালিকা আমার কন্যা বিবহ না হয়। | 

সথী সখী গিলি কেলি করে নিরন্তর ॥ €হন কন্যা গর্ভবতী শুনে লাগে ভয় ॥ 1 

তূণৰুন্দ মুনিকন্যা রূপেতে অপ্পরা ।  শাস্েতে হইল গর্ভ কেহ ন] বুঝিবে। 

্রেলোক্যমোহিনী ধনী নাম স্বয়ম্বর! ॥ »। বলহ কেমনে মুনি জাতি রক্ষ। হবে ॥ 

মুনি থাকেন তপস্।তে মুদি, দু ই*আপুথ্ | 1 মুনি বলে তৃণবৃন্দ কি আছে যুকতি । 

সেইখানে নিত্য আসে কন্যা, শশিমুখী ॥ ' | কিসেতে হইবে তব কন্যার নিক্লুতি খর 

এটি 

নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ! ্ তৃণবুন্দ বলে যদি হইলে সদয় | 

প্রতিদিন মুনির তপস্তা। করে ভর্পণ ॥ গেই কন্যা বিভা তুমি'কর মহাশয় 1 

কোপেতে 'পুলস্ত্য ২ মুনি শাঁপ দিল তালে | ; মুনির হইল মন বিতা করিবারে । 

_ বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে ॥ তৃণবনদদ কন্তা। দান করিল মুনিরে | 
তবু নাহি শুনে কন্যা নাঁচে গায় সুখে । ৰ করিল মুমির সেবা কন্সা গুণবতী ? ৮ 
কোপেতে পুলস্ত্য মুনি শীপিলেন তাঁকে ॥ | মুনি তারে দ্রিল বর হয়ে হৃষ্টমতি ॥ 

নাণশুন,আমার কথা কোন অহঙ্কারে। | মম শাপে গর্ভ হয়ে পাইলে-অপমান*। 

: মুনি শাপে কন্ঠার স্তনেতে দুগ্ধ ঝরে 1, | মম বরে প্রিসৰিবে উত্তম সন্তান ॥ 
অপমান পেয়ে ছোল বাপের আলয়। সেই গভে জগ্মেন বিশ্বশ্রুবা মহাষুনি | 
কুন্যার ছুর্গতি দেখি পিত। স্তব্ধ হয় ॥ ভরদ্বাজ বন্ধা' বিভভী-করিলেন তিনি ॥ 

এ রা 
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ভরছ্াজ মুনিকন্যা নাম তাঁর লত। 
তার গর্ভে জন্মিলা কুবের মহারথা ॥ 
বিশ্বশ্রবার ওরসেতে টু কুবেরের জন্ম । 

কুষের এরিন তুপ আগানিযা ধর্মী ॥ 
ফুবের করিল তপ সঙ বৎসর । 
তার তপ দেখিয়া ব্রঙ্গীক্র লাগে ডর ॥ 
ব্রল্মার বরেতে কুবের হুইল অমর । 
অমর হইল আর হইল ধনেশ্বর ॥. 
পবন বরুণ যম আগ্নি পুরন্দর টি 
সবে মিলে কুবেরেরে দিল! বহু বর ॥ 

» গাই পুপ্পক রথ কি কব বাখান। 
, আপনার হাতে ব্রহ্মা করিল নিশ্মাণ ॥ 
রথসজ্তা করি দিল রথের সারথি । 
বলাজহংস,বহে রথ পবনের গতি ॥ 
দশ স্খন রথখাঁন অতি ভুচিকণ। 
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যদি করে মনে ॥ 
বর পেয়েক্ুবের আনন্দ হৈল মনে । 
প্রণয় করিল গিয়া! কাপের চরণে ॥ 

অতুল এশ্বধ্য ব্রহ্মা দিল বর দান। 
সবে মাত্র নাহি দিল খাঁকবার স্থান ॥ 

পিতার নিকটে ঘক্ষ করিপ্ মিনতি । 
আঞ্ঞ। কর কোথা পিতা করিৰ বনতি ॥. 

বিশ্বশ্রবা বলেন তুমি ধন অধিকারী | 
তোমার বসতি যোগ্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥ 
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর । 
রাক্স,পলায়ে গেছে পাতাল ভিতর । 
কুবের বলেন পিতা করি নিবেদন । 
রাক্ষল পলায়ে গেলএঞসের কারণ ॥ 
বিশ্বশ্রবা বলেন ছু নিশাচরগণ। 
দুষ্ট দেখি রিপু হইলেন নারায়ণ ॥ .. 
বসুর সুঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর। 
বিদুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর ॥ . 
কোপেতে করিল আড্ দেব শ্রীনিবাস । 
পৃথিবীতে থাকিলে করিধে সর্ববনীশ ॥ 
বিষুণ্ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর |. 

' জুকাঝ্ধে রয়েছে গিয়! পাঁতাল ভিতর ॥ 

'| লঙ্কার ছি 

সামায়ণ 
পি লতিত সপ পাপ মপাসপা শসা 

সে অবধি শূন্য পড়ে আছে লঙ্কাপুরী। 
তথ গিয়! থাক পুক্র-ধন অধিকারী ॥ 
পিতৃ,আজা (পেয়ে সে কুবের হৃষউমতি। 

তে গিম! করেন বসতি ॥ 
| প্ুস্পক বিম!নে 'কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে । 
ূ পাতালে থাকিয়া তাহা রাক্ষসের। দেখে ॥ 
৷ দেখিয়া দিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে । 
(রা রা্্সর ্ বর্ণলঙ্কা কইল কুবেরে ॥ 
| বসিয়ে মন্ত্রণা করে লয়ে মন্ত্রীগণ্রে। 

ূ 
ৃ 

1 কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে &. 
বিশ্বশ্রবার অধিকার হয়েছে লঙ্কার। 
পিতৃধন কুবের.করেছে অধিকার ॥ 
পুনঃ যদি বিশ্বশ্রব।র পুক্র এর হয়। 
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার অংশ লয় ॥ 
বদ্পি দৌহিত্র হয় বিশ্বশ্রবানন্দন | 

৷ ছুই দিকে অধিকারী হবে হেন জন '। 
| এতেক মন্ত্রণা করি ভাবল মনেতে । 

বিশ্বশ্রবায় দান দিব আপন ছুহিতে ॥ 
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পারে । 
কোপে ডাকে মাল্যবান আপন কন্যারে ॥ 
নিকয! তাহার নাম নবীন যৌবনী। + 
অকলক্ক শশীমুখী মর'লগামিনী ॥ 

 ্বগেন্্র জিনিয়। কোটি রামরস্ত। উরু | 
হরিণাঞ্ষি কামের সমান যুগ্ম ভুরু ॥ 

৷ জিন বল তিলোত্তম। ন্রিপম। নারী । 
তিল ফুল জিনি নাস। নিকসা সুন্দরী ॥ 
যৌবন তরঙ্গে রূঙ্গে ভঙ্গিম। সুঠাম । 

[পি তাঁর চরণে আঁসি করিল প্রণাম ॥ 

। মাল্যবান বলে আইঙ্গ, প্রাণের্ কুমারী । 
সাবিত্রী সমান হও আঁশির্ববাদ করি ॥ 

মাল্যবান রলে কন্ত। ূপেতে রূপসী 1. * 
তাহাতে মায়াবী বড় জাতিতে রাক্ষপী ॥ 
এই উপরোধ করি তোমার গোচর। * 
বিশ্বশ্রবার পাশে গিয়া মাঁগ পুআবর ॥ 
তাহার রমণী হসে-থাক তার ঘরে। 

যে রূপেতে পুজ জন্মে.তোমার উদর |, 

শা সা পপাস্প্প” পপ শী শশা শপ পাপা পাশা সপাপ্পসপ্পেস সস? সমস 
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. আহ | র্ 

কঠোর তপশ্লযা যদি করিবারে পারি.। 
কুবের জিনিয়া তবে লব লঙ্কীপুরী ॥ * 
শুনিয়া মায়ের খেদ হইল। কাতির |. 
তিপস্তা! করিতে যায়, হিগাদি শেখর | 

কুম্তকর্ণ দর মন আরুবিভীষণ | 
_গোকর্ণ বনেতে তপ.করে তিন জন ॥ " 

কুন্তকর্ণ করে তপ বড়ই দুম্বর। 
উর্ধপদে হেট মাঁথে থাকে নিরত্তর ॥ . 
শ্রীষ্ষকান্ে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে । 
মে অগ্রির শিখা গিয়া লাঁগয়ে আঁকাঁশে ॥ 

“শীতকালে জলে থাকে দিবস রঙ্গনী। 
নাহি আহারাদি নিন্দ্রা খাঘগত প্রাণী ॥ 
কত দিনে ফল মুল করিল আহার । 

' প্লাক্ষমের তগ দেখ দেবে চমৎকার ॥ 

কঙ্গের্ব তপস্ত' তারা করে তিন জন । 
বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥ 

অনাহার নিরন্তর বায়ু আঁহ।রেতে | 
তিন্ ভাই তপস্ত1.করিল হেনমতে ॥ 
নাহিক শিশির উষ্ণ নাহিক বরিষে | 
করয়ে কঠোর তপ রাজ্য অভিলাষে ॥ 

"মাথায় পিঙ্গল জট। বাকল পরিধান । 
াচরিল তপস্তার যেমত বিধান ॥ 

পপর পপ পপ 

লোভ মোহ কাম ক্রোধ ছাড়ি ছয় রিপু। 
. অস্থিচম্ম সাঁর মাত্র জীর্ণ তম বপু॥ 

তপন্তা করিল পাঁচ সহক্্র বৎসর । 
রাক্ষমের তপশ্যাতে ব্রিভূবনে ডর ॥ 

--তেক বৈবতাগণ চিন্তিত অন্তরে । 
কাহার মূম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচর ॥ 
ইন্দ্র বলে আরারু ইন্দত্ পাছে লয়। 

চন্দ্র সূর্ধ্য ভাবে সদা কি জানি কি হর॥ 
যম বলে লইবেক মম অধিকার 1 * 

ামায়ণ। এ 
পা সা সপিতীজরসপিলিি স্্িএরিসমসপিজস্া ০০২০৭০০৮০০৬: শালি শি রিপার পরী সপ 

কি.জানি কাহার পদ বাইবেল ঁ 
নিশাচরে সান্ত্বনা করহ্ তুমি গিয়া ॥ 
এতেক শুণিয়। ব্রহ্মা! গেলেন সত্তর | 
ব্রহ্ম! বলিলেন বর মাগ নিশাচর ॥ 

রাবণ বলে বর" যদি দিবে মহাশয় । . 
আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয় ॥১ 
ব্রঙ্গী বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর। 
আমি না'পারিব ওঞারে করিতে অমর ॥ 
দুষ্ট পিশাচর জাতি নহ যে ধর্িষ্ঠ। 
তোমরা অমর ছৈলে মজাইবে স্থষ্ট ॥ 
রাবণ বলেন যদি না কর অমর । + 
তোমার স্থানেতে নাহি চাহি অন্য বর ॥ 
যথা ইচ্ছা তথ। ব্রহ্মা করহ গমন | 
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ ॥ 
রক্ষশের তপ দেখি কীপে ত্রিভবন | 
বিষম উৎ্কট তপ করে তিনজন 
কুম্তকর্ণ করে তপ দেখিতে দুক্ষর। 
হেঁটমাথ করি রহে দুই পা উপর ॥ 
স্্রীক্ষকালে অগ্রিকুণ্ড জ্বালি চারি পাশে । 
উপরেতে খরতর ভাক্কর প্রকাশে ॥ 

বরিযাঁতে চারি মাস থাকে পন্মাসনে |. 
শিলা বরিষণ ধার,বহে রাত্রি দিনে ॥ 

শীতকালে ন্িগ্ধ জলে থাকে নিরন্তর | 
এইরূপে তপ করে.অধুত বর ॥ 

"| অধুত বৎমর তপ তপনের স্থানে । 
উদ্ধী করে দুই বাহু ঠেকেছে গগণে ॥ 
অধুত্ত বৎসর*তপ করে বিভীষণ।' 
স্বর্ণেতে ছুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিবণ ॥ 
জযুত বৎসর তপ করিল রাবণ। 
অনেক কঠোর তপ করে দশানন ॥ 

। এক মাথ। কাটে এক হাজার বৎসরে । 
“পংতালে বাস্কি ভাবে কি হৰে আমার ॥ 
না জানি.কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর । 
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর ॥ 

ব্রঙ্গার নিকটে গিয়া কহে সমাচার ।' 
রাক্ষম তপস্তা৷ করে. অতি ভর়ঙ্কর ॥ 

ব্রহ্মারে আহুতি দেয় আগুণ উপরে ॥ 
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বৎসরে ! 
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে & 
খড়গ্র ধরি শেষ্ মুণ্ড করিতে ছেদন । 
্রক্গা আসি উপনীত রাবণ সদন ॥ 



ব্রহ্ষা বলিলেন তপ ন। করিস আর।. 
ষঘত চাহ তত দিব ধন অধিকার ॥ 

দশানন বলে যদি মোরে দিকে, বর। 
তব বরে সংগ্রামেতে হইব অমর । 
ক্ষ! বলেন অমর রর বড়ই ঢুদ্ধর। 
ছ|ড়িয়। অমর বর চাহ অন্য 'বর। 
রাবণ বলেন যদি না কুর অমর । ॥. 
সদয় হইয়া দেহ ঢাহি খই বর 
যক্ষ রক দেবতা কি গন্ধবর্ধ অপ্নর ॥৷ 
চরাঁচর খেচর পিশাচ বিনধর ॥ 

কার বাণে না মরিব এই বর দেহ । 
সকলে 'জিনিব আমিনা পারিবে কেহ । 
্রন্মা, বলেন বে বর চাহিলে শিজ মুখে । 
তুষ্ট হয়ে সেই বর দিলাম তোমাকে ॥ 
যত খত জাতি বীর আছ্য়ে সংসারে । 
নিজ বাহুধলে তুমি জিনিবে বারে ॥ 
বাকি আছে ছুই জাতি নর আর বানর 
দশানন বলে মোর তারে নাহি ডর ॥ 
বাকি যে বানর নর ধরি ভন্য মধো | 
নর আর বামরে ছি দিনিবেক যু ॥ 
রাবণ বলিছে পুনঃ করি যোড়কর । 
কাটা মুণ্ড বোড়া। যাকে দেহ এই বর ॥ 
ব্রন্মা,.বলেন দিই বর শুন হে রাবণ । 
ঘুণ্ড কাট। গেলে তোর ন৷ হবে মরণ ॥ 
কাটামুণ্ড ঘোড়া তোর লাগিবক ক্ষন্ধে | 
রাবণ প্র [াম-কৈল মনের আনন্দে ॥ 
তবে ব্রহ্মা! উপনীত বিভীষণ স্থানে | 

বর মাগ ব্িভীষণ বাহ! লয় মনে ॥ 
বিভীবণ প্রণমিল যুড় দুই কর। , * 
ধশ্মেতে হ্উ্ক মতি মগি এই বর॥ 
ত্রঙ্গ। বলিলেন তুষ্ট হইলাম মনে,। 
অক্ষয় অমর হও.আমার বচশে ॥ 

বিন। শ্রমে সর্ব শাস্ত্রে হইধে নিপুণ । 
ত্রিভুবনে সকলে ঘুষিবে তৃব গুণ ॥ : 
তার পরেকুস্তকর্ণে গেল,বুর দিতে । 
দেখিয়াত দেবগণ লাগিল কাপিতে ॥ 
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*& দেবগু॥ বলে ভাগ্যে না জান্বি কি হয়। 
বিনা বরে কুস্তকর্ণে দেখে লাগে ভয় ॥ 
বিধির নিকটে বর পাঁইলে কুস্তকর্ণ। 
ধরিয়া দেবতাগণে' করিবেক চূর্ণ ॥ 
এত ভাবি দেবগণ ঝরিয়। যুকতি। 
ডাক দিয়া আনাইল্প €দবী সরন্বতী ॥ 
দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে । 
এই নিৰেদন মাতা ডোমার চরণে ॥ 
বিবি গিয়াছেন কুন্তকর্ণে দিতে বর। 
বৈস গিয়। রাক্সের কষ্টের' উপর ॥ 
বর দিতে প্রজাপতি চাখিবে যখন | 
তুমি বল শিদ্র/ অমি যার অনুক্ষণ ॥ 
পাঠালেন যুক্তি করে যতেক অমর । 
দেবী বসিলেন তার ক্ের উপর ॥ 

। বিধি বলেন কি বর মাঁগহ নিশাচর । 
' কুম্তকণ বলে শিদ্র। যাব নিরন্তর ॥ 

বিরিঞ্ি বলেন বর চাহিলে ঘেসশশ। 
। দিবানি'শ নিদ্রা বাও হয়ে অচেতন ৮. 

সরস্বতী চলিলেন আপন ভবন | 

* 

ৰ 

ুন্ত ৭ নর পণ 

৷ নিদ্রা যায় কুস্তকর্ণ হয়ে অচেতন ॥ 
৷ বর শু নি দশ[নন আইন শীত্রগতি | 
৷ রঙ্গার চরণে ধরণ করয়ে মিনতি ॥ 

1 দশানন বলে সৃষ্টি আপন স্থৃজলে | 

ফুল সহ রুক্ষ কেন কাট ডা লে গুলে ॥ 
? 

কুন্তকর্ণ তোমার সহ্বন্ধে হয় নাতি । 
এমন দারুণ শাপ নাহয় বু? ৩, 4 

 নিদ্র! বাবে তর্ বাক্যে ন। হইবে জান, 

নিদ্রা জাগরণ প্রভু ক্রহ্ বিবান ॥ 
কাতর হইয়ে ধূরে ব্রন্মার চরণে । 

হাসে দেবগণে ॥ 
সদর হইয়া" ব্রহ্মা বলিল! বচন |, ১». 

। ছয় মস নিদ্রা এক দিন ভ জাগরণ ॥ 
অদ্ভুত ধরিবে বল অ্টুত ভক্ষণ । 

একেশ্রর সমুরে জিনিবে ভ্রড়ুবন ॥ 

যুদ্ধে কেহ * ন। অঁটিবে কুস্তকর্ণ ধীরে । 
কাচা নিদ্র! ভাঙ্গিলে,ফ।ইবে ঘমঘরে ॥ 
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এতেক বলিয়া ব্রহ্মা! গেল নিজ স্থানে । 

ছুই ভাই কুস্তকর্ণে স্বন্ধে করে আনে '॥ 
বিশ্বশ্রবার ঘরেতে আইল তিন জন. 
রাবণ পাইল বর কাপে ত্রিভুবন ॥ 
সুম।লী শুনিয়! তাহা অতি হরধিত। 
পাতাল হইত তার উঠিল ত্ববিত ॥ 
স্থমালী রাক্ষস.উঠে লয়ে পরিজন । 
মহে।দর মারীচ প্রহস্ত অকম্পন*॥ . : 
নিজ পরিবার ল+য়ে উঠে মাল্যধান। 
বজ্তমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধুআও খরশান ॥ 
ছিল মাল্যবানের তনয় চারি জন। 

ধান্মিক সে চারিজনে নিল বিভীবণ ॥ 
মাল্যবান কোল দিয়ে কহে দশাননে। 

_ পুনঃ উর্টিলাম.সবে তোমার কল্যাণে। 
যেকালে তোমার বাপে কন্। দিলাম দান 

সেই দিন ভাবি দুঃখে পাঁব পরিত্রাণ ॥ 
বিষুভগ্ধে হয়েছিনু পাতাল নিবাসী । 
তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আমি ॥ 
রাক্ষস্র রাজ্য সে কনক লঙ্কা পুরী । 

, হয়েছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকারী ॥ 
_কুবের নিকটে দূত পাঠাও এক জন। 
লাস্কাপুরী ছেড়ে যাক নহে দিক রণ। 
অনাবাসে এরূপ রহিব কত কাল। 

' লঙ্কাপুরী কেড়ে ল”য়ে কর ঠাকুরাল ॥ 
রাবণ বলে মাতামহ কি কহ আঁপা্ন। 
জ্যেষ্ঠ.ভাই মহাগুরু পিতৃ তুল্য জানি | 
জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসন্বার্দ কোন জন করে। 
হেম বাঁক্য নাবলিহ সভার ভিতরে ॥ 
রাবণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে,। 

. প্রহস্ত ডাকিয়া বলে মভ। বিছ্বমানে ॥ 
কুবেরের মান্য বাখ জ্ঞাতিগণ ছুঃখী। 
 ত্রিভুবনে কে আছে ভাতার সুখে সুখী ॥ 
দেখ দেব.দানব গন্ূর্ব দৈত্যগণ। 
জ্রাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কত জনন ॥ 
তাহার প্রমাণ দেখ কহি তব স্থান । 
মন দিয়। খন তবে তাহার বিধান ॥ 

ঙু 

টি 

শ 

জা 

সপে পাপা পপ 

সেইখানে গিয়া 

রামায়ণ 
সপ সপ সা সা সপস্মিপিলিপস রসপপাি আইসি 

বৈসাত্রেয় ভাই মারে দেৰ পুরন্দর । 
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দগুধর ॥ 
গরুড়ের্ ভাই নাগ সর্ববলোকে জানে । 
গরুড় পাইলে থাঁয় হেন সপ্পগণে ॥ 
সর্বজন ভাই মেরে করে ঠাক্রাল | 
ভায়ের গৌরঁব,কে রেখেছে কর্তক।ল'॥ 
গুরু, বলি মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোহুঃখ | 
কুধের গ্রত্ত্ব কর্ণে তোমার কি 'শ্বখ ॥ . 
পূর্বেব 'জননীকে তুমি দিয়াছ আশ্বাস | 
জিনিয়া লইব লঙ্কা! কুবেরের পাঁশ ॥ . 
ভুলিলে সেসব কথা! তুমি কি কারণ ৃ 

ইহা শুনি উদেঘাগী হইল দশাঁনন.॥ 
তখনি ডাকিয়া দুতে কহিছে রাবণ! 
দূত তুমি যাহ শীত্র কহ বিবরণ ॥ 
রাবণের দূত গিয়া নোউঙাইল, ম$খ! | 
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥ 
রাক্ষসের রাজ্য এই কনক লঙ্কাপুরী। 
এ স্থানে ফেগনে রবে ধনের অ.ধকারী ॥. 
আপনার গৌরব রাখ রাবণ সম্ম[ন | 
ছাড়িয়া! ফনক লঙ্কা যাহ অন্য স্হান ॥ 
দুরন্ত রাক্ষদ জাতি বুদ্ধি বিপরাত। 
লঙ্কা দিয়। রাবণেরে করহ পিরাত ॥ 
মাতমহ বাঁজ্য তাই অধিকার করে ।। 

| কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্ক।র ভিতরে ॥ 
রাবণ গৌর্ব রাখ শুন ধনেশ্বর | 
ছাঁড়িয়। কনক লঙ্ক ঘাহ স্থানান্তর ॥ 
রাবণের দূত যাঁদ এতেক কহিধন। 
কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ॥ 
ঠবশ্বশ্রব! বলেন শুন ধনের,অধিকাদী। 
ছুরন্ত রাক্ষদ আমি কি কহিতে পারি। 
ব্রঙ্গার বরেতে নাহি মানে বাপ ভাই । 
থাক গিয়া স্থানাস্তরে ঘন্দে কাষ নাই ॥ 
কৈলাষ পর্বাতে যাহ ঘথা ভাগীরধীন 

তুমি করহ বনতি ॥ 
বিশ্বশ্রবার বছ্ছনে কুবেন্ন পুলকিত । 
রাবণের দূত গেল কহিয়ে ত্বরিত ॥ , 



উত্তরাকাণ্ড। 

কুবের পাঠায় দূত কুরিয়া৷ মিনতি । 
মম আশীর্বাদ বল রাবণের প্রতি ॥ 
ছাঁড়িয়! কনক লঙ্ক। যাব স্থানাস্তর | 
কিন্তু নাই অংশাঅংশী ধনের উপর ॥ 
ত্রিশ কোটি যক্ষে.বহে কুবেরের ধন। 
লঙ্কা ছেঁড়ে কৈলাসেতে করিল গমন ॥ 
লঙ্ক। পেয়ে রাক্ষসের পরম পিরীতি,।' 
লঙ্কাতে করেন রাজ্য'রাক্ষন মতি ॥ 
ল্রমন্ত্রণ করিয়ে সকল নিশাচরে ।, 
রারণে কুরিল রাজা লঙ্কার ভিতরে ॥ 
মুগয়৷ করিতে গেল ভাই তিন জন । 
ময়দামবের মনে হৈল দরশখন ॥ 
কন্মারত্ব আছে তার দর্বলোকে জানি। 
ভিভ্বন গিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী ॥ 
কন্তা। দ্বেখ্ে পিতা মান্তা বড়ই ভাবিত। 

কারে কন্যা বিভ। দিব না জাঁনি বিহিত ॥ 
রাবণ বলে কনম্য। লঙয়ে কেন আছ বনে। 

দনব আপন কথ! কহে রাজা শুনে। 
দানব বলেন অবধান মহাশয়। 
কোন কুল জন্ম তব দেহ পরিচয় ॥ 

* দশানন বলে আমি বি্শ্বশ্রবানন্দন | 
র[ক্ষসের রাজা আমি নাম দশ।নন ॥ 
ময় বলে আমি বিশ্বশ্রবারে ভাল জানি । 
(ববাহ করহ কন্/। «আমার আপনি ॥ 
কন্ঠাদান করে মুর পাইয়] কৌতুক । 
শ[্ত নামে শেলপাট দিলেন যৌ তুক ॥, 
পবনের ভগ্মা শেল সংসারে বিদিত। 

সেই মেলে হইলেন লন্মণ মৃচ্ছিত ॥ 
রাবণের ব্রহ্গমশাপ দানব না জানে ।, 

'কন্ত। দান্ করিয়া বিস্ম ছৈল মনে ॥ 
'রমোচন রাজকন্যা রূপেতে উজ্জ্বল । 

কুন্তকণ বিভা কৈল রূপে চন্দ্রকল। ॥ 
মত যৌজন দার্ধ অঙ্গ কুস্তকণ্ণ বার । 
তিন যোজন দাধাকার্ কন্যার শরার ॥ 
বর কন্য। উভয় হইল, স্বশোভন। 
কি রাজযোটক ত্রহ্গা করিল স্থজন ॥ 

সরম্। নামেতে ছিল গন্ধবর্ধ কুমারী । 
বিভীষণ বিভা কৈল পরম! সুন্দরী ॥ 
মগয়াতে গিয়া! বিভ। কৈল তপোবনে | 

' বিবাহ করিয়ে ঘরে আইল তিন জনে ॥ 
মন্দৌদরী গণ জমে পুভ্ত মেঘনাদ । 
'তারে দোঁখ দেরগাণে গণয়ে প্রমাদ ॥ 
মেঘের গর্জন গর্জে লঙ্কার ভিতরে । 
দেব দানব ভ্রিভুবন কীঁপে যাঁর ডরে ॥ 
-কৌতুকে রাবণ রাজ আছে লুঙ্কাপুরে। 
'দেব দানবের কন্যা ল'য়ে'কেলি করে ॥ 
লঙ্কাপুরে কুস্তকর্ণ নিদ্রায় অচেতন ।* 
ভিংশৎ যে[জন ঘর বাদ্ধিল রাবণ ॥ 
পরিখা! যোজন দশ আড়ে পগ্সির। 
কুম্তকর্ণ নিদ্রা যায় তাহীর ভিতর. ॥ 
ত্রিশকোটি রাক্ষসে নিদ্রা দ্বার রাখে । 
কুম্তকর্ণ শিদ্র। যায় আপনার স্থখে ॥ 
চারি চারি ক্রোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার । 
রতন পালকস্কে শুয়ে'বীর অবতার ॥ , 
শূন্য হইতে দৃষ্ট হুয় অর্ধ কলেবর। 
কুন্তকর্ণে দেখে কাপে'যতেক অমর ॥ 
কুস্তবণ নিদ্রা জাঙ্গি উঠিবে যে দিনে । * 

“ত্বগ মত্ত পাতালে মকলে তাহা জানে ॥ 
সেই দিনে সকলেভে" সাবধানে কিছ্গে। 
দেবগণ কম্পমান অমরনগঁরে ॥ 
কুন্তকর্ণ শিদ্র। যায় ঘরের ভিতরে । 

, | দেখিয়াত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে এ 
চি বিধির বরেতৈ রাবণ কারে না হি মানে। 

দেব দ।নবের কন্যা! ধরে ধরে আনে ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন বন আনে উপাড়িয়।। 
কার সাধ্য ।(নবারণ কপিবে আসির1॥ . 
মুনি খধি দেবতার হিংস। করে ফ্িরেণ 
যম নাহি নিদ্রা। যায় রাবণের ভরে ॥ 
কুবের শুনিল রবিণের যত কম্ম ). 
দূত পাঠ ইয়া দিল জানাইর! ধশ্ম ॥ 

কুবেরের দূত রাবণে নোঙায় মাথা । 
ঘোড়হাত করি ক্ুহে কুবেরের কথ! ॥ 

এপ 
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দূত বলে মহ|রাঁজ তব হিত চাই । 
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই.॥ 
বিশ্বশ্রবার পুজ্র ভুমি কু.ন অবতার । 
তোমায় করিতে হয় উত্তম আচার ॥ 
দেবতার হিংসা কর দেবগণে ছুঃখাঁ। 
খান তপদ্বার হিংসা কোন্ শান্ত্ে লিখি ॥ 
দেবতা খধির কে'পে বিপরীত ঘটে । 
সাধুঞন হিংস! করি পড়েত সঙ্কটে ॥ 
দেবতার শপে ছুঃখ পায় নিরন্তর | 
আমার ঠাকুর ফক্ষরাজ ধনেশ্বর ॥ 
করলেন উগ্র তপ মলয়া শিখরে | 
সর্বদা বিরাজে তথ! পার্বতী শঙ্করে ॥ 
ছলরূপে ভ্রমেণ চিনিতে কেহ নারে । 
'ছুজনে করেন কেলি মলয় শিখরে ॥ 
কেলি ক্রাড়া কৌতৃকে ছিলেন দুইজনে । 
কুবের চাহিয়া ছিল বামচস্ষু কোণে ॥ 
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে | 
কুবেরের বামচক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে ॥ 
এক চক্ষু পুড়ে গেল শুন লঙ্ষেশ্বর | 
এক চক্ষে তপ কণ্গে মহত্র বপর ॥ 
তথাপি ন! ঘুচিল দেবার কোপানল। 
কুবেরের আখি আছে হইয়া পিঙ্গল ॥ 
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন । 
দেবতাঁগণের হিংসা! কর কি কারণ ॥ 
তব অমঙ্গল দেব চিস্তিবে সদাই । 
তোম! বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥ 
এত যদি'কহে দূত রাবণ গে।চরে। 
শু'নয় রাবণ রাজ! কুপিল অন্তরে ॥ 
আমাকে পাঠায় দূত আপন। না, জানে । 
তো।রে কাটি আজি তার বধিব জীবনে । 
জ্যেষ্ঠ ভাই বলি তারে এত দিন সহি। 
নিকট মরণ তার শুন তোরে কহি॥ 
কোন্ অহঙ্কারে এত কীহল কুকথা। 
হতে খাও করিয়া দূতের কাটে মাথা ॥ 
দূতে কাটি সাজিল কুবের কাটিবারে | 

দিয় করিতে সাঁজিল্ লঙ্বেশ্বরে। 

রামায়ণ 
শসা ০ আপি পপ পা. এস পপ, এর শা রিপা, পিই 

রিং ভুবন জিনিতে সাজিল দশানন। 
রাবণের সাজনে কাপিল দেবগণ ॥ 
শত অক্ষৌহ্বিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি । 
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীত্রগতি ॥ 

শত অক্ষৌহিণী নিল জাঠি আর ঝকড়া। 
[তিন কোটি সাগর চলিল তাজী ঘোঁড়1 ॥ 
| তিন কোটি বৃন্দ রথ করিলু সাজন। 
মাণিকের চাকা রথ 'সোণার গঠন ॥ 
রাহুত দাহুত হস্তী নাজিল অপার । 
আছুক অন্যের কাষ দেবে চমত্কার ॥ 

সেনাপতিগণ নড়ে বড় বড় বীর । 
বার বাণ আঘাতে পর্বত হয় চির ॥ 

অকম্পন প্রহস্ত চলে যটু ও নিষটু। 
শেণিতীক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উতৎ্কট ॥ 
ধৃত্রাক্ষ ভাক্কল আদি তপন পনন্স 
বড় বড় বার মাজে অনেক রাক্ষণ ॥ 
মাঁরীচ রাক্ষন চলে ন'ন। মায়া ধরে । 
বত যত বীর-শছিল লঙ্কার ভিতরে ॥ 
র[ক্ষম মহাপাত্র চলে খর ও দূষণ । 
বাকামুখ ওষ্উবক্র ঘে।র দরশন 1" 
শক স।রণ শার্দিল চলিল জান্ুমালী। 
বজদন্ত বিদ্যুৎ *হব রলে মহাবলা ॥ 
মহাঁপ।শ মহে'দর ছুই মহোদর । 
মকরাক্ষ চলিল যে মহাধনুদ্ধর ॥ 
্রভুবন জিনিতে রাবণ রাজ দাজে। 
ঢাক ঢোল আদ রূরি নান! বাগ বাজে ॥ 

লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীযণ। 
কুন্ত+ণ রহিল নিদ্রায় অচেতন ॥ .. 
খাণ্ু; খরশান টাঙ্গি অতি ভয়ঙ্কর | 
নান। অস্ত্রে সালিয়। চলিল লঙ্ষেখ্বর ॥ 

নান! আভরণ পরে দশানন সাজে । 
নাহিক এমন রূপ ক্রিভুবন মাঝে ॥ 
সদৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার । « 
কৈলাদ পর্বতে উঠি করে মার মার ॥ 
দূত গিয়া! কহিল কুবের বরাবর | 
যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর ॥ 
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ত্রিশ কোটি যক্ষে.কুবের পাঠাইল রোষে | দিলেক দানব যক্ষ বহু" সেনাঁপতি। 
লাগিল বিষম যুদ্ধ যক্ষ ও রাক্ষসে ॥ 
রাঁক্ষদ বরিষে বাণ যক্ষের উপরে । 
জাঠা জাঠি শেল শুল মুষল মুদপরে ॥ 
প্লীয় সকল ফ্্ষ-রাক্ষসের উরে। 

রারণের*যুদ্ধ কেহ মহিতে মা পারে | 
বক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ। 
পলায় সকল যক্ষ নাঁইি,সহে রণ ॥ 
খোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপচ্তি। 
যুঝিতে কুবের তারে দিল৷ অনুমতি ॥ 
বিঞুণচক্র সমান তাহার চক্রে ধার। 
রাক্ষদ উপরে করে বাণ অবতার ॥" 
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর। 
রুধষিল রাবণ রাঁজা লঙ্কার ঈশ্বর ॥ 
কোপেতে বণ করে,বাণ বরিষণ। 

*ভর্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সহে রণ ॥ 
পল[ইয়! ঘাঁয় তবে আওয়াসের গড়ে। 
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে ॥ 
রথে হৈতে রাবণ পড়িল দিয়া লক্ষ । 
সপেরে ধুরিতে যেন গরুড়ের বম্ফ ॥ 
,দ্বারপাল রূপে সুর্য আছেন ভুয়শরে 
রাখিল। কপাট দিয় রাবণের ডরে ॥. 
কুপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী। 

বাড়ীর ভিতরে যায়, করে ঠেলাঠেলি ॥ 
পাথরের ঝপাট তুলিয়া এক টানে । 
কোপে'ছারপাল রাবণের শিরে হানে ॥ 
রক্তে রাঙ্গ। হ'য়ে পড়ে রাজা দশানন | 
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ ॥ 
সে পাথর তুলে রাবণ দ্বারপালে হানে। 
পড়িল যে দ্বারপাল পাথর চাপনে ॥ * 

দরারপাল'অচেতন কুবের চিন্তিত। 
মণিভদ্র সেনাপতি ডাকিল ত্বরিত ॥ 
মণিভদ্র শুনহ প্রধান সেনাপতি। 
আঁজিকার যুদ্ধে তূমি হও গিয়! কৃতী॥ 
বাছিয়। কটক কুর সত্বরে সাজন | 
হাতে গলে বাদ্ধি আন'লক্কার রাবণ ॥ 

টি 

চবিবশ্নী কোটি দেনা দিল তাহার সংহতি ॥ 
লইয়া! বিকট সৈন্য যণিভদ্রে নড়ে । 

* গর্ভিয়া কটক চলে মহাশব্দ পড়ে ॥ 
মগণিভদ্র এসে করেবাণ বরিষণ। 

| চারিদিকে'তঙ্গ দিল নিশাচরগণ ॥ 
রাঁবণের সেনাপতি" যতেক প্রধান । 

যক্ষ কটক বিদ্ধিয়। করিছে খান খান ॥ 
নাম! অস্ত্র রা্ষন ফেলায় চারিভিতে | 

* ভঙ্গ দিল যক্ষগণ ন। পারে, সহিতে ॥ 

 উভরড়ে পলাইল আউদর চুলি। * 
দেখিয়া রুধিল মণিভদ্রে মহাঁবলী ॥ 
মণিভদ্র দেখিয়া রাক্ষদ ভ।গে ডরে । 

৷ দেখিয়া রুষিল রাবণ লঙ্কার ঈশ্বরে ॥ 
( মণিভদ্্ দশীনন ছুই জনে*রণ। 
। গদা। হাতে মণিভদ্রু ধায় ততক্ষণ ॥ 
| 
ূ দশ যোজন পর্বত আনিল বায়ুভরে | 
৷ গর্জিয়া পর্ধবত হানে রাবণের শিরে ॥, 
ূ রাবণ মারিল বাণ উঠিয়। আকাশেশ 
ৰ সেই বাঁণ মণিভদ্র গিলিলেক গ্রাসে ॥ 
মণিভদ্র মুখ দেখি রুধিল রাবণ । 
ূ কুড়ি হাঁতে চাঁপি তার বধিল জীবন ॥. 
| মণিভদর পড়িল র।ক্ষসগ্ুণ হাল । 
কুবেরেরে ভগ্নদূত কহে উদ্ধিশ্াসে ॥ 

রাবণের সহিত কুবেরের যুদ্ধ। 

মণিভদ্রে পদ্ধড় রাণে কুবের চিন্তিত 
আপনি আইল রণে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥ 
ডাক দিয় বলে শুন ভাইরে রাবণ? 
আগার সাহত তব যুদ্ধ কি কারণ ॥ 
মৃণিভদ্রে,পাঠাইলাম' যুঝিবার তরে | 
কুড়ি হাতে চাঁপ তৃমি'বধিলে' তাহায়ে+। 
অপাধ্য পক্ষেতে মামি এসেছি যুদ্ধেতে । 
বধিতে নারিবে আর চেপে "কুড়ি হাতে ॥ 
করেছ অনৈক,তপ অস্থিচন্ম সার । 
নারিলে অগর হতে কোন অহঙ্গর ॥ 
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অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে। 
কুকর্ম করিয়া ভাই পড়িবা প্রমাদে |. 
যথ। তথ! যুদ্ধ কর অবস্য মরণ। 
মৃত্যুকালে মনে ক'রে! আমার বচন ॥ 
অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ | 
হার যদি রণেতে করিবে অপমান ॥ 
এত যদি কহিল কুবের যক্ষরাজে | 
রাবণের পাত্র মিত্র সবে পড়ে লাজে ॥ 
কুবুদ্ধি ঘটিল রাঁজা ছুঁষ্ট নিশাচরে । 
দোহাঁতিয়া বাঁড়ি মারে কুবেরের শিরে ॥. 
ছিছি'বলি কুবের দিলেক টিটকারী। 
এই মুখে খাঁবে ভাই ন্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥ 
ছুই কটকেতে যুদ্ধ চা বিস্তর 
'কুষেরের বাঁনে রাজ! হইল জর্জর ॥ 
'ঘায়ে জর জর ঝ্লাবণ কুবেরের বাণে। 
কেমনে জিনিব রণ্ভাবে মনে মনে | 
সংসারের মায়া জানে পাপিষ্ট রাবণ । . 
মায়! রূপে করে কুবেরের মনে রণ 
শার্দ ল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে 
বরাহ হইয়! কেহ প্দন্ত দিয়া চিরে ॥ 
“মেঘ হইয়া পড়ে কেহ অর্গের উপর 
ঝঞ্জনা পড়য়ে যেন গদার প্রহার ॥ 
শেল শুল পারে কেহ গজের গর্জজনে । 
কুবের প্রহার করে রাজা দশাননে ॥ 

: রক্তে য়ক্ত কুবের পড়িল ভূমিতলে । 
উপাঁড়িলে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে ॥ 
কুবেরে ধিয়। লয় যত" অনুচরে | 
ধরিয়া রাখিল লয়ে পুরীর ভিতরে ॥॥ 
কুবেরের ভাগার লুটিল দশাঁনন। 
বিশেষে পুষ্পকরথ আর অন্য ধণ ॥ 
প্রুবেশিল রাবণ তাহার অস্তঃপুরী | 
দেঁখিয়! পলায় সধে যত ছিল নারী ॥ 
কুবেরের অন্তঃপুরে ছেল হাহাকার । 
রাবগ লুটিয্না“সব করে. ছারখার ॥ 
কুবেরে জিনিয়। যায় শঙ্করের পুরী । 

মহাদের সহ সম্তাষিতে ত্বরা করি ॥ 

পে 

শি 

নি চে 

স্পিরিট এ টি উট টিটি তি স্পা 

রামায়ণ । 
পাপা সিএপ স্পা পিসি ও 

পাস পপ সনি পিই 

কার্তিকের জঙ্ব স্থান বর্ণ শরবন । 

ঠেকিয়া তাহাঁতে রথ রহিল রাবণ ॥ 
বনেতে ঠেকিল রথ নহে আগুসার। 

" রাবণ পাত্রেন্ব সহ.যুক্তি করে সার ॥ 
মারাচ রাক্ষন কহে রাবণের কানে । 
কুবেরের এই.রথ রাক্ষপসে না মানে ॥. 
সারুথি চালায় রথ রথ নাহি নড়ে । 
দেখিতে দেখিতে শিপরথ আমি পড়ে ॥ 
ন৷ চালাও রথ এই কৈলা'সশিখর । 

ণ গৌরী সহ কেলি করিছেন মহেশ্বর ॥ 
হেথ। দেব দাঁনব গন্ধ নাহি আইসে ।' 
এ পর্বতে অংমিতেছ কাহার সাহসে ॥ 
কুপিল রাবণ রাঁজা দুতের বচনে। 
রথে হইতে নামিয়া আইলা শিবস্থানে ॥ 
নন্দী নাত দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে। 
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রাখে ॥, 
বানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর । 
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর ॥ 
ননী বলে আমি শঙ্করের ্ারপাল। 
আমার সম্মুখে কেন কর ঠাকুরুল ॥ 
দেখিয়। আমার মুখ কর উপহাস ॥ 

এ বানর তোমার কারবে সব্বনাঁশ || 
ছুরাচার তোরে মারি কোন প্রয়োজন। 
নিজ দোঁষে সবংশে মূরিবি দশানন || 

'রাবণ নন্দীর শাঁপ নাহি শুনে কানে । 
কুড়িহাতে সাপটিয়া সে কৈলুস'টানে || 
' কৈলাম ধরিয়। দশানন দিল নাড়া । 
সত্তরি যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া |! 
টলমল ফরে গিরি দেব কাপে ডরে। 
পর্ববত নিবাসী গেল ধূর্জটার' আড়ে ॥ 
সবে বলে মহাদেব কর পরিত্রাণ । 
কোন বীর আলিয়। পর্বত দিল টান ॥ 
রাবণের ক্রিয়া! দেখি হাসে কৃতিবাস। 
বামচরণের নখে চাপেন কৈলান ॥ 
ব্যখাতে রাবণ ছাঁড়ে মহা, চীৎকার । 
শিবের নিকটে কি'তাহার অহঙ্কার | 
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হইল পুষ্প মুক্ত 'ধূর্জটার বরে । 
সেই রথে চড়িয়। রাবণ জয় করে ॥ 
কুত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভন্ষণ। 
রী উত্তরকাণ্ডে গীত ্নামায়ণ ॥ 

* বেদবতীর উপাখ্যান ।” 

অগন্ত্যের কথ! শুনি শীরামের হীস।, 
কৃহ কহ মুণি কহ করিয়া?" প্রকাশ*॥ 
কৈলাস এড়িয়! কোথা! গেল দশানন। 
কহ,দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥ 
অগস্ত্য বলেন রাম করু অবধান। 
কহি কিছু রাবণের আরো! উপাখ্যান ॥ 
বেদবতা নামে রুন্যা, পরম শোভন । 
তপস্ত। করেন বনে হিমাংশুবদনা ॥ 
পবিত্র আকুতি তার পবিত্র প্রকৃতি । 
শুদ্ধসত্বা শুদ্ধমতি সুধ্য সম ছ্যতি ॥ 
দেবযোগে রাবণ তথায় উপনীত | 
কম্যাকে দেখিয়। দুষ্ট হইল মেশহিত ॥ 
অতিথি আচারে কন্যা দিলেন আসন । 
ক|মে$মুগ্ধ দশানন জিজ্ঞাসে তখন ॥ 

কে তুমি,.কাহার কন্যা কাঁহার কামিনী । 
কি জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী ॥ 
,এনূপ,ঘৌবন ধন না কর বিলাস। 
কি হেতু কঠোর তপ ক্র উপবাস ॥ 
কন্য। বলে মের কথ! কহিতে,বিস্তর | 
যেহেতু তপর্থদ করি শুন লক্ষের ॥ 
কুশধ্বজ পিত। পিতামহ: বৃহস্পতি । 
সে কুশধ্বঙ্জের কন্যা! আমি বেদবতী ॥ 
পিতা বেদ পড়িতেছিলেন যেইক্ষণে |, 
জন্মিলাম সেইক্ষণে তাহার বদনে ॥ 
অধোনিসন্ভব! নাম থুইল বেদবতী । 
প্তার অধিক প্রেম হেল আম প্রতি ॥ 
দিবেনু উত্তম পাত্রে' এই তার পণ। 
কে আছে উত্তম পাত্র বিনা. নারায়ণ ॥ 
অতএব বিষু সহ -ঘিবাহ আমার । 
দিবেন এ বাঞ্ছ। ছিল নিতান্ত পিতার ॥ 

[ ৫৭ 
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ইতিমধ্য গুপ্ত নামে দৈত্য হস্তে গিভা। 
মরিলেন মাতা হইলেন অনুমৃতা ॥ 
আজন্ম তপস্তা করি এই অভিলাষে। 
কত দিনে পাঁইব স্ শ্যাম 'পীতবাসে ॥ 
শুশিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে। 
রথে হৈতে নামিয়ী 'কহিছে মৃদুভাধে ॥ 
ভ্রেলোৰক/ জিনিয়া! রূপ গুণ তুমি ধর। 
স্থন্দরি কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছ। কর ॥ 
কুল সে কালোরূপ কোথ্]! নারায়ণ। 

|ল পাইলে তার বধিব জীবন ॥ 
ই বলে হেন বাক্য না আন বদনে । 
কৃষ্ণ বিনা কেরা আছে এ তিন ভুবনে ॥ 
শুনিয়। কন্যার কথা ছুষ্ট জাতুধান। 
ধরিয়া কন্যার কেশে করে অপমান । 
দৌরাত্ম্য করিয়া শেষে ছাড়িল রাবণ । 
কন্যা বলে অপমান কর কি কারণ ॥ 
গ্রধেশ করিব আমি স্বলন্ত আগুণে+। 
অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে ॥ ৮ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর হলি পাপকারী | 
অপ্প প্রাণী নারী হই কি করিতে পারি ॥ 
তপস্থার ফলে যদি'তোরে নষ্ট করি। 
বিফল হইবে এত তপস্তা আমারি ॥ 
অগ্নিকুণ্ড স্বালিল আনিয়া কান্ত রাশি । 

প্রবেশ করিতে যায় সে বা রূপসী ॥ 
অগ্নিকে প্রার্থনা করে করি বহু সেবা । 
$শ্রহ্ঠকুলে জন্মি, যেন, অঘোনিসম্ভর1,॥ * 
নারায়ণ ন্বামী হবে জন্ম জন্মান্তরে.। 
মোর লাগি রাবণ সবংশে ষেন মরে ॥ 
রাবণ লগিয়া'মরি সর্ববলোকে ছুঃখী ॥ 
মোর লাগি রাবণ মরিবে. লোক সাক্ষী ॥ 

প্রবেশ করিল কন্যা। মহাবৈশ্ব'নরে'। * *. 
পুষ্পৰৃষ্টি 'আকাশেতে 'দেবগণ করে ॥ 
জনক রাজার কন্া। নাম ধরে সীত।। 

. পতিব্রতা অবতীর্শ1,তিনি শুভাস্থিতা। ॥ 
পতিব্রতা শাপ কু নহে অন্য মত। 
দীত। ল।গি ম্রিপ রাধণ আদি যত ॥ 
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০ সা সত লি জল স্পা 

ত্রেতাযুগে জজ তুমি তাঁর পতি. 
অযোনিসম্ভব1 সীত1 সেই বেদবতী ॥ 
ভহঙ্কারে দশানন সবংশেতে মজে | 
অধন্মী হইলে স্রখ নাহি কোন কাষে ॥ 
অগস্ত্যের কথা শুনি প্রীরামের হাস। 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ 

মস্ত যন্ত বস্তাস্ত। 

বেদবতী: হরিয়া রাবণ কোথা গেল । 
কহ্ শুনি মুর্ণিবর পুরাণ সকল ॥ 
অগন্ত্য বলেন কারে রাবণ না মানে । 
শপ গালি যত দেয় কিছুই ন| শুনে ॥ 
যত যত রাজ আছে পৃ থবা মণ্ডলে। 

সবাঁরে ছিনিল দশানন বাহুবলে ॥ 
ঘন করে মরন ভূপতি মহাধনি | 
দমন্ত ব্রাহ্মণ থজ্ৰ করে বেদধ্বনি ॥ 
বজ্ঞতাগ লইতে আইল দেবগণ। 
গ্রে চড়ি সেইখানে চলিল র।বণ ॥ 
রোদ পাইল দেবগণ, রাবণেগে দেখি । 
সর্প ধেনন মাথা নোগায় দেখি ভাক্ষণপাখ 
ন] দেখিয়। উপায় নকল দেবগণ। 

পক্ষীরূপ হইয়! হইল অদর্শন ॥ 
ইন্দ্র হন ময়ুর ঝুবের কাকলাস। 
যম কাকরূগ হন বরুণ সে হাম ॥ 
বন্দ করে মরুত্ত ভূপতি মহান্থথে | 
রথ দেহ বলিয়! রাবণ তারে ভাকে ॥ 
সরুত্ত বলেন আমি তোমারে না চিপি। 
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি "জানি ॥ 
দশীনন বলে আমি ভুবনে বিদিত। 
রাধণ আমার নাম সংসারে পুজিত ॥ 

ূ যা 
গা 
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| ,কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন অধিকারী । 
_লইলাম তাহার কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে । 
শুনিয়া মরুত্ত রাজ। অগ্নি সম ভ্বলে। 
জ্যে্টের হরিল মান বাঁছিছে আপনি । 
হেন কথা লোকমুখে কখন না শুনি ॥ 

ধার্থিকের অপমান অধার্দিক করে। 
ধার্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না পারে ॥ 
পায়৷ ব্রল্ষার বর কারে নাহি ডর। 
গানুষের,.হাতেঞ্মাজি যাবি যমঘর ॥ 
অস্ত্র লয়ে রাজ যায় যুঝিবার মনে |. 
হাত পসারিয়৷ রাখে সমস্ত ব্রাহ্মণে ॥ 
মহেশের বজ্ছে রাজা,অনুচিত কোপ । 
আপনি হইবে তুষ্ট বংশেতে লোপ ॥ 
যচ্ঞ পূর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ। ". 
পরাঁজর মাঁন রাজ! হউক সন্তোষ ॥ 
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর । 
কহিল পাপিষ্ট বেট! বড়ই. নিষ্ঠুর ॥ 
পরাজয় মানিল মরুর যজ্ঞ স্থানে । 

বজ্জের ব্রাহ্মণ সব ডাক দিয়া আনে ॥ 
দশ বিধ ত্রাক্ষণেরে সাঁপটিয়] ধরে। 
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দুরে ॥ * 
করিয়া মংগ্রাম জয়, র/বণ চলিল। 
দেবগণ পক্ষী হইতে বাহির হইল ॥ 
পম্দী হইতে দেবতা পাইল পরিত্রাণ 

1 পম্ষাগণে দেবগণ করেন কলমণ ॥ 
ইন্দ্র বলে ময়ূর তৌমারে দিলাম বর।. 
হউক সংশ্ চু লেজের উপর ॥ 
পুর্বেবেতে ময়ুর ছিল মামান্য আকার । 

ইন্দ্রবরে সহঅআলোচন হৈল তার্। 
ঘখন আকাশে মেঘ করিকে গর্জন । 
পেখম ধরিয়া তৃমি করিবে নর্ভম ॥ 
বর কাকলাসেরে দিলেন ধনেশুর | 
স্বর্ণবর্ণ তোমার হউক কলেবর ॥ 
কুবেরের বরে তার নিজবণ খণ্ডে 
স্বণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে ॥ 
বরুণ বলেন হংস দিলাম এবর। , 
চক্র হেন রঃ তোমার কলেবর ॥ 
আমি এক লোঁকপাল সলিলের পতি । 
তোমার চরিতে জলে হইবে পিরীতি ॥ 
'ঘম বলে কাক আমি দিলাম এ বর। 

(র নাহিক' রবে মরণের উর ॥ 



উত্তরাঁফাণ্ত। 

রোগ গীড়া তোমার না হইবে সংসারে | 
তব ম্বৃত্যু হয় যদি মান্ুষেতে মারে ॥ 

যেই জন যোগাঁইবে তোমার্ আহার । 
ঘমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার ॥ * 
পন্টীর৷ আপন স্থানে চলিল যে যার। 

বরনদিয়া'দেবগণ গেল স্বর ॥ 
সরুত্ত রাজার য্জ্ঞ সংসারে বিদিত | " 
উত্তর! কাঁও রচে কৃত্তিষান হৃপঞ্চিত ॥ 

রর, এজ 

রাবণের অনরণ্য রাজার সহ পা | 

ঈরুত্তের যচ্ত কথা অতি চমৎকার । 

তাহাতে সোঁণ।র পাত্র পর্ককত আকার | 
ব্ণপাত্রে ভুপ্রি নিত্য করেন বর্জজন। 
সেই সোণ। ভরিয়াছে ত্রিলক্ষ যোজন ॥ 
কুরেরোরু ধন িনি মক্রন্তের ধন ।" 

“হারুন সমান আর নাহি কোনজন ॥ 

মরুন্ত রাজার ধন সংসাবেতে যোষে। 

এমন ভূপাল ছিল চক্দ্রমার বংশে ॥ 
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস। 

কহ কহ কুলি রাম করেন প্রকাশ ॥ 
গাকুন্ত জিনিয়া কোখ' গেল সে হাবণ। 
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥ 
সুনি বলে যদি শুনে বার তথা আছে । 
তখনি রাবণ যায় দ্রঃত তার কাছে ॥ 

গিয়! কহে '্সামারে সন্বরে দেহ রণ। 

পরাজয় "মর্টনিলে না 5 মারে দশাঁনন ॥ 

পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার | 
রাবণের ঠাই তার নাহিক নিস্তার ॥ 
পুরন্দর নিজ মুখে মাগে পরাজয় 
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয় ॥ 
এন্ধপে রাবণ ভ্রমে পুথিবীম গুলে | 

অযোধ্যা জিনিতে ঘায় জয় জয় বলে ॥ 
অনরণ্য রাঁজ। ছিল রাজ অফোধ্যায়। 
বার্তা পায়ে দশানন ভার কাছে যাঁয় ॥ 
তব পূর্ধ্ব পুরুষ মে অনরণ্য নাম ।" 
রাবণ তীহার কাছে চাঙ্িল সংশ্রাম ॥ 

পপ, আপা 

সী পিপিপি 

ডু 
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লঙ্কার রাবণ আমি শুন অনরণ্য | 

রণ দেহ আমারে না চাহি কিছু অন্য ॥ 
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহঙ্কার । 

*কটকেতে মিশামিশি হৈল মার মার ॥ 
প্রাটীন বয়েস রাজ* মাংসে চক্ষু ঢাকে | 
ভ্রদ্বয় তুলি বান্ধি রাজা! সব দেখে ॥ 
বহুকা'লজীবী রাজা! পৃথিবী ভিতর 
রাজার বুয়স বাইশ হাজার বসর ॥ 
আইল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া কত। 
"আক শক আনিল যাহার [ছ্বল যত ॥ 

সৈন্য ছুই কটৰ রাজার মহাঁবল । * 
রাঁক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল গবল ॥ 
অনরণ্য ব্া্জা করে বাণ বরিষণ। 
রাঁবণের সেনাপতি করে পলায়ন ॥ 

সেনাপতি ভঙ্গ দেখি রাঁবশু ফাকর । 
অনরণ্য সহ যুঝে ক্রোরে লক্ষেশ্বর ॥ 
র[বণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ | 
বুড়া রাঙ্গা সমরে হইল অচেতন 
আপনা সারিয়া করে বাণ বরিষণ ।*- 
বাণেতে জর্জর দেহ হইল রাবণ ॥ 
রাঁবণের গ! বহিয়া রক্ত পড়ে ধারে 1 
যেখন গঙ্গার ধার! পর্বত শিখরে ॥ 
কেহু না জিনিতে পারে মাহ পায় আশ । 
উভয়ে বনিষে বাণ নাহি হেলে শ্বাস ॥ 

দশীনন বাণ এড়ে শুন্য হেল তুণ। 
তখন বুড়ার বাঁণ আছে দ্বিগুণ ॥ 
আর বাণ যাবুৎ নু যোগায় সফরথ | 
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি ॥ 
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড় |" 

ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে ধড়ড় ॥ 
মৃদ্যুকালে'বুড়া রাজ!.কুরে ছটকুট ॥ 
ধইয়| রাবণ গেল বুডঢ়াব্র নিকট ॥* *. : 
বাঁজন্ভোগে বুড়া কু নাঁহছ জান রণ। ' 
অ:মার সহিত যুদ্ধ অবশ্থা মরণ ॥ -. 
জগৎ জিনিয়া! ভ্রমি আপনার তেজে ! 
মনশ্য সরণ ফে আমার সনে বুঝে ॥ 



৪৫২ রামায়ণ 

গর্ব ক'রে বলে রাজা মরণের ক.লে। মাহিক্মতী নগরে তীহার, ছিল ঘর। 
শাপ বর দিবযারে ততক্ষণে ফলে 1 তথ! গিয়া বর্ত। পুছে রাজ! লস্কেশ্বর ॥ 
অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার । | লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজি রণ। 
কু হারি কু জিনি রণ বাবহার ॥: “| কার্ভবীর্যয।জ্বুন কি করিল পলায়ন ॥ 
বহু যুদ্ধ করি তুষ্ষিলামু দেবগণে । রাক্ষন কটক চ্লাপ অতি ভয়ঙ্কর । 
নানা রত্ন দানেতে তূষিলাম ব্রাঙ্মণে ॥ : 1 অর্ভদুন রাজার কাছে কার নাহি ভর ॥. 
রাজা হয়ে করিলাম গ্রজীর পালন । লেক বলে কিধ চাহ তুমি এই স্থলে । 
তিন লক্ষ ছ্বিজ নিত্য করাতাম ভোজন ॥ ; করেন ভূগ্ীতি ক্রীড়ো অশ্দ্দার জলে ॥ 
এ সব আমার পুণ্য.জান সব তলে ।. : ; নর্মদায়,যায় বীর অজ্জুন উদ্দেশে । 
তোরে বে বধিবে সে জন্মিবে মোর কুলে! পথে ঘাইতে 'বিদ্ধ্যগিরি দেখিল হরিষে ॥ 
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্ণপুর | নান! ফল ফুল দেখে অতি মনোহর | ' 
দ্বিথিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর ॥ নানা, পক্ষা কেলি করে শোভে সরোবর ॥ 
তব পুর্ব পুরুষেরে জিনিল €য রণে। নৃত্য করে ময়ুর বঝঙ্করে মধুকর। 
সে রাবণ পড়িল প্রীরাম তব বাণে ॥ নান। হংস কেলি করে দেখিতে স্থন্দর ॥ 

“পূর্ব কথা শুণিয়! শ্রীরামের উল্লান। দানব গন্ধবর্ব দেব ফক্ষ বিদ্যাধর | : 
গাইল উত্তরাকাঁগু গীত কৃতিবাস॥ কামিনী লইয়। ক্রাড়। করে নিরন্তর ॥ 

টিন রাবণেরে দেখিয়া, দেবতা কীপে ডরে। 
কার্বীধ্যার্জনের সহিত রাবণের যুদ্ধ পলায় ছাড়িয়।৷ কেলি পর্ববত উপরে ॥ 

স্রীরুম বলেন বৃদ্ধ ছিলেন দুর্ববল | উভরড়ে দেবগণ পলাইল ভ্রাসে। 
তেকারণে হ'য়েছিল রাঁবণ প্রবল ॥ ৰ দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে ॥ 
বীরশূন্য পৃথিবী ছিলেন সে সময়। নিশ্মল নদীর জল পর্ববতেতে বয় । 
তেই রাবণের বৃদ্ধি ছিল অতিশয় ॥ নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয় ॥ 
নে কালের রাজা ব্রহ্ম অস্ত্র নাহি জানে 1 : বিদ্ধ্যগিরি এড়ি গেল নর্মাদার কুলে । 

৮৮৮ শাশী শী পেসার 

রাবণের পরাজয় নহে তেকারণে ॥ রর করে তথা কেশরা শদ্দলে ॥ 
মুনি বলে দশানন নান! মায়া ধরে । হ শুক সারণ প্রভৃতি পরিজা। 
রাক্ষসে ক'রলে মায়া কোন জন তরে ॥ রঃ হৈতে সেইখানে উলিল রা্রণ ॥ 
মায়ারণ দেখা রণ অনেক অন্তর । - |'মধ্যাহ্ৃকালের রোডে তাপিত পৃথিবী 
তেকারণে পরাজিত নহে লক্ষেশ্বর ॥ রাবণে দেখিয়। মন্দ তেজ হৈল রবি ॥ 
মানুষ হুইয়া জিনি বিষু অবিষ্ঠ।ন.।' ছুই' কুলে বালি সে স্ফটিক হেন দৈখি। 
তার ঠাঞ্চি রাবণ ৫ পায় অপমান ॥, | বহু'জন্ত'কেলি করে নানাবিধ পাখী ॥ 
৯৬১ রাজা.ছিল চক্্রবংশে। , : নশ্মদার জল মেই অতি সুশীতল 
মসহস্্ হাত ধরে জন্ম বিষ অংশে ॥ . ; ধীরে ধারে বাঁদু বহে অতি স্থকোমল ॥' 
নানা বুদ্ধি ধরিয়া সে রাঙা রাজ্য রাখে । | সৈন্য সঙ্গে উলিয়া রাবণ যায় জলে । 
ধার নামে হারাধন অসিত সম্মুখে ॥ ধুংল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে ॥ * 
শত শত কামিনী লইয়। কুতৃহলে,। সাতারে' রাবণ রাজ নম্মদার জলে । 
অর্থন করিত বেলি নশ্মদারজলে ॥ | আনন্দে করিয়! দান উঠিলেন কুলে ॥ 

শপ পা সা 



উত্তরাকাণ্ড 

দেব দেব মহাদেব জগতের রাজা । 
নানা উপহারেতে রাবণ করে পুজা ॥ 
স্বর্ণ শিবলিঙ্গ তাহে কাঞ্চন মেখলা। 
ভক্তিতে রাবণ পুজে দেখা চ্চনবেলা ॥ 
শত.্বর্ণের পাত্র লাগে পুজা মাজে। 
শঙ্ঘ*ঘণ্টা' ছুন্দূতি যে চারিদিকে বাজে ॥ 
করাইল শিবলিঙ্ব স্নান সেই জলে ।,' 
কলস করি”! গন্ধ-তষপরি ঢালে'॥ 
মন্ত্রঙগপ করিল লইয়। জপমালা । 
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চনবেল! ॥ 
কুড়ি হাত পসারিয়! নাচে রঙ্গে ভঙ্গে । 
রাবণ গ্রণ।ম করে সেই শিবলিপ্দে ॥' 
এদিকে অর্ভুন ব্লাজ। হয়ে হৃষ্টমতি । 
গলক্রী়া করে সঙ্গে শতেক যুবতী ॥ 
পসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল । 
ছ(তেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল॥ 

(ছপ যে কাকালি জন্্র হইল পাথার। 

শত শশ কন্য। দিতে লাগিল সাতার ॥ 
হাত সম্বরিয়া রাজা এড় (দল পানী। 
আকুল হইন্জা ডাকে যতেক রমণী ॥ 

হাতেতে গাঙ্গাল বন্ধ রা সব 'ভাসে। 
দেখিয়া অঙ্ভুন রাজা রৌতুকেতে হাসে ॥ 
তাহার উপর হাত দেয় কাতে কাতে। 
মে জল উজান বহে কুল ভাঙ্গে আোতে ॥ 
।শবপুজা করিছে রাবণ সেই,কুশে। 
জে।তে তার্ধ, ফল ফুল ভ[সাইল জলে ॥ 
রাবণ 'আগনি গায় আপনি সে নাচছে। 
বাশ জাশিবারে শুক সারণেরে পুছে ॥, 

না ডাকে রাব্ণ মৌন হাতে তুড়ি দিল ॥, 
বৃত্তান্ত জানি তে শক সারণ চলিল ॥ 
নিষ্ঠা বার্তা 'জাঁনিয়া যে তাহার! 1 জানায়। 
তোমারে টি কার্ত উবীর্্যার্জ্বন চায় ॥ 
সুন্দর অর্জুন রাজ! যেন দেবপতি । 
জলক্রীড়া করে সবে লইয়া যুবতী ॥ 
নদীতে সহ হস্তপসারে দীঘল । 
সহত্র হস্তেতে তার বদ্ধ বীখে জন ॥ 

চি 

স্পা সা 

৪৫৮ 

সহজ্.হাতেতে সেতু বাদ্ধি রাখে জল । 
ভাটা জল উজান বয় সে অপূর্বব ফল ॥ 
জাঙ্গাল সহঅ তাতে বান্ধি রাখে নদী | 
তেকারণে ভাসিতেছে ফল ক্ষুল আদি ॥ 
যে কার্ডবীর্ষ্যের হেতু হেথা আগমন । 
নগ্মদার জলে তাচুর কর দরশন ॥ 

অঙ্জ্বনের বার্তা পাইয়৷ চলে দশানন । 
ই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ ॥ 
জন সহজ কর্মে কনে জলখেন]। 

সহ সহ্ত্র তার বেষ্টিত শৃহিল। ॥ 
তাহার পাত্রের স্থানে কহিছে রাবণ।" 
অঙ্ঞুনেরে কহ গিয়া মম আগমন ॥ 
স্ত্রী লইয়া তোর রাস স্থথে করে স্নান 
বল গিয়া রাজারে রাবণ রণ চান ॥. 
এত যদি রাবণ পাত্রের-গ্রান্তি বলে। 

কুপিল সে রাজপাত্র রাবণের বোলে ॥ 
স্্রী'লইয়! মহারাজ স্থখে কেলি করে। 
এ সময় কোন জন বলে যুঝিবারে ॥.. 
রণের সময় না জানিস নিশাচর | 
অর্দভুনের হাতে আজি যাঁবি যমঘর ॥ 
সা লইয়। রাজা করে হ্াস্ত পরিহাস । 
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তার পাশ '॥ 
বডিখান হাতে তোর এত অহঙ্কার । 
সহত্্ হস্তেতে কার্তবীর্ধ্য অবতার ॥ 
বীর হেন দেখিদ কিঁ তুই আপনারে । 
১ আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে ॥ 

্ুন পাইলে*তোরে মারিবে আছাড় | 
উপ তাঙ্গিয়া করিবে চূর্ণ হাড় ॥ 
দেব দৈত্য জিনিয়া] বেড়াইস যেন সর্প। 
তেঁই সে কারণে তোর বাড়িয়াছে দর্প॥ 
তার্ুন রাজার কাছে কর অহঙ্কার, 
গানুন হইয়া তিনি দেব অবতার ॥ 
জন্মিলি রাক্ষপ কুলে নান! মায়! ধর। . 
হের দেখ রাজা মম মায়ার সাগর ॥ 

আকাশে থাকিয়া,ঘুঝে কভু নাহি দেখি । 
মেঘরূপে জল বধে উড়িলে লে পাখী ॥ 
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সরল প্রতি পোজা হন 
পড়িলে তাহার ঠাই তবে যায় দেখা ॥ 
অর্জনেরে না পারিবি এলি মরিবারে 
প্রাণ রক্ষা কর গিয়া বাঁট যাহ ঘরে ॥ 
আমার সমরে যদি পাইন অব্য)হৃতি। 
তবে গিয়া ঘ!টাইস অর্জঞুন নৃপতি ॥ 
কুপিল রাবণ রাজা মহাভয়ঙ্কর | 
রাক্ষম মানুষে "যুদ্ধ বাধিল বিস্তর '॥ 
শুক সারণ মারীচ র'ক্ষপ মহ'বীর । 
র'ক্ষসের মাঁয়া রণে নর নহে স্থির ॥ 
'্রাক্ষসের সংগ্রামে মানুম সৈম্য নড়ে। 
অর্ভ্বনেপন কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে ॥ 
মারিয়া! তোমার সৈন্য ফেলিল রাবণ | 

"অগ্ি হেন কোপে জ্বলে শুনিয়া অর্জভ্বন ॥ 
যুঝিবারে অর্জুন চলিল নহাবীর | 
ভয়ে রাজনিতন্ঘিনী কেহ নহে স্থির ॥ 

সত্রীলোক্ষের কলরব উঠিল গভার । 
স'বাকে অভয় দানে রাজা করে স্থির ॥ 
পাত্র সহ অন্তঃপুরে পাঁটায় জ্ত্রীগণ | 

. স্বণনদা হাতে করি ধাইল অর্ডগ্ুস ॥ 
গন্তীর গর্জজনে আইসে পর্বত আঁকার । 
গদ। হাতে রাক্ষসেরে করে মার মার ॥ 
দুর্জয় শরীর র।জা' অতি ভয়ঙ্কর । 

. ভিন শত বে|জন*ফুডিয়া পরিসর ॥ 
ছয়শত ঘেজন শরীর দীর্ঘতর । 
সহজ্স হস্তেতে ধরে সরঅ্ ভূধর ॥ 
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত গ্রহাবল। 
আভঞ্নের শিরে মারে লোহার মুদমর ॥ 
পাড়ন ঝঞ্চনা যেন মুষল চিকুরু। 

অক্জুনের গদায় ঠেকিয়া৷ হৈল চুর ॥ 
তর্তবুন সহ্ত্র হাতে গদা এক চাপে। 
গ্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে । 
মোহ গেল প্রহ্স্ত সে অত্যন্ত কাতর । 
দেখিয়া কাতর তাঁরে রোষে লঙ্ষেশ্বর ॥ 
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ । 
সহজ হস্তেতে লোফে অর্জুন রাজন ॥ 

টু রামায়ণ 

ন ৰ'কা প্রতি ব্লাক; 1] ছুই.গিরি ঠেকাঠেকি শুনি-ঠন্ঠনি | 
ত্রিভুবনে জল-স্থল কম্পিত মেদিনী ॥ 

ূ উত হর যদ মস্ত হানাহানি । 
ছুই সূর্ধ্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি ॥ 
ছুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ | 
ছুই বীর রণ করে নাহি অবসাদ ণ। 
উভয়ে বরিষে বাঁণ &োহে ধনুদ্ধর | 
দৌহে %েোহা বি্থিয়া করিল জ্বর'জ্বর ॥ 
কেহ কারে নহি পারে তুল্য ছ্ইজন 
দেবত৷ অস্ত্রে যেন পুর্বেবে হৈল রণ ॥ 
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিষ্ঠর। 
অর্ুনের বুফেতে ঠেকিয়! হৈল চুর ॥ 

 ধরিল ছুর্জয় গদা অঙ্ভুন নূপতি। 
ূ রাবণের বুকেতে মারিল শীত্্রগতি ॥ 
| মোহ গ্লেল রাবণ সে গদার আঘাতে ॥ 

এড়িয়। ধনুকবাঁণ লাগিল কাপিতে ॥ 
লাঁক দিয়া! অভ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে ॥ 
গরুড় ছুইয়া যেন নিল অজগরে ॥ 
ধরিয়া! সহস্র হাতে থুইল কক্ষতলি ! 
পাঁতালে যেমন হরি বাদ্ষিলেন.বলি ॥ 
বান্ধিল সহ্ত্র হস্তে তার কুড়ি হাত । 
ৃ রাবণ ভাবিছে একি হইল উৎপাত ॥ 

ৰ সাধু সাধু! আকাশে ডাকিছে দেবগণ | 
অঞ্জন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥ 

হস্তা মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 
। স্বগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে খিথাদ ॥ 
1 নানা অন্ত রাক্ষন ফেলিল চারিভিতে:। 
ূ রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজ! লোফে হাতে ॥ 
কত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে | 

কত হাতে খেদাঁড়ে সে নিশীচরগণে ॥" 
৷ মারীচ খর দূষণ প্রহস্ত মহাবল'। 
অঙ্ছুনেরে স্তুতি করে রাক্ষন সকল ॥ 

। রাক্ষসের স্তবেতে অর্থভ্ুন'রাজা হাসে. ৃ  

কক্ষে রাঁবণেরে চাঁপি চলিল আবাসে. ॥ 
অঙ্ভ্ুন হইয়া রাক্তা পদব্রজে যায় । 
র র।বণের দুর্দশা দেখিতে সবে পায় ॥ 
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রা ডাক্ দিয়া বলে দেবগণে। | ছাড়িয়া অমরাবতী কেন আগমন । 
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে ॥ কিগ্জাছে আমার কাছে প্র প্রয়োজন ॥ 
অর্ভুনেরে দেবগণ করেন বাখান | আজি হৈতে বংশ মোর হইল নির্মল । 
তোমার প্রসাদে আজি, পাইলনম ত্রাণ॥ [আজি হৈতে র:জ্য মোর হইল উজ্জ্বল ॥ 
কুতৃহলে দেবগণ করে হুলাহুলি। দেবগণ বন্দে গিয়া বাহার চরণ। 

রারণেরে লয়ে,পুরে সান্ধীইল বলী ॥ আমার আলয়ে আজি তার আগমন ॥ 
বন্দীশালে নিয়ে ফেলে মরার আকার,। | পুক্র পৌন্র আছে প্রত তোমা বিদ্যমান | 
রাবণের টুটিল যে 'ব.অহঙ্কার,॥ কি কার্য করিব মুনি কর সন্থিধান ॥ 

'কুড়ি হাতে ফুঁড়িলেক তার দশ গ্রলা। মুনি বলে শুন তব সফল জীবন । 
দৃঢ় বান্ধিলেক দিয়া লোহার শৃঙ্খলা ॥ (তোমার সদৃশ প্রিয় আছে কৌন জন॥ 
বনের টানে দু ছুষ্ট হইল কাতর । ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবনে |, 
বুকেতে তুলিয়। দিল' দারুণ পাখর ॥, আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া! রাবণে ॥ 
পাথর তুলিয়। দিল 'সত্তরি যোজন । রাবণ আমার হয় সম্বদ্ধেতে নাতি । 
পাঁশ উলটিতে নারে দুরন্ত রাবণ ॥ নাতিদান দিলে তবে পাই অব্যাহতি ॥ 
রাবণেরে বদ্ধ করি রাখ কারাগারে ।  : রাখিয়াছ বন্দী করি শুনি,বন্দীশালে | 

* অর্জুন করিতে কেলি গেল অন্তঃপুরে ॥ হস্ত পদ বদ্ধ নাকি লোহার শিকলে ॥ 
ধরিল সহস্র হাতে সহস্র যুকতী ॥ আমার গৌরব রাখ করহ্ সম্মান । 
মন শ্রখে কেলি.করে অর্জুন নৃপতি ॥ | আমারে করিয়া ক্ষমা দেহ নাতিধান ॥ 

 অজ্জুনের নামে হয় পাপ বিমোচন । এতেক শুনিয়া! রাজা মুনির বচন ৮ 
অভ্রনের,নামে পাই হারাইলে ধন ॥ পাত্রেরে বলিল বশট আনহ রাবণ ॥ 
বিষ অবতান্প রাজা বলে মহাবলী । ছুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়! রড়। 
কুতিবাস রচে অজ্জুনের জলকেলি ॥. খসাইল রাবণেরঁ গলার নিগড় ॥ 

কুড়ি হাত রাবণের রদ্ধ যোঁড়ে যোড়ে ॥ 
০ নু বাজার আজ্ঞায় নে সমস্ত বন্ধ কাড়ে ॥ 

কার্তযীপত্যার্জুনের কারাগার হইতে » : খমাইল পায়ের দড়াকু দৃঢতর | 

২৮ ধাখণের মুজি।” । ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর ॥ 
দশাস্ুকে বন্দী করি খুঁইল' অর্ুন। | *] কুড়ি হাত ফুডিয়া,বাদ্ধিয়াছিল,চৃমে। 

ঘরে ঘরে বার্তা কহে যত দেবগণ ॥ করিল, বন্ধনমুক্ত সে সকল ক্রয়ে ॥ 
পুলস্ত্য 'যে মহামুনি ম্বর্গলোকে বৈসে 1  রাঁবণে আনিয়া দিল যুনি বিগ্যমানে । 
শুনিয়। নাতির বার্তা মত্যলোকে*আদৈ ॥ মাথা তুলি ন' চাহে রাবণ অপমানে ॥ 
দ্রশ দিক 'আলো করে মুনির কিরণ। ূ সটান করাহিয়। পরাইলু দিব্যবাস। 
অর্জুনের ঘরে আসি দিল দরশন' ॥ দিব্য অলঙ্কার দিল মাগিক প্রকাশ &. . £ 
পাত্র মিত্র সহ রাজা আইল সত্বরে। স্গন্ধি চন্দন পুষ্প-দিল বিভৃষণ। 
পাঁ্য অর্ধ্য দিয়া সে মুনির পূজা করে ॥ ; পুলস্ত্য মুনির করে করে সমর্পণ ॥ 
সহত্র হস্তেতে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি॥ . মুনির বচনে তথা ধর্ম অগ্নি ভ্বালি। 
ভূমেতে পড়িয়া করে রান্জা কুতুহলী ॥ । অর্জনে রাবণে যে করাইল মিতালি ॥ 
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পুলস্তয গেলেন শ্বর্ে দশাঁনন লঙ্কা । 
মুনির প্রসারে দূরে গেল তার শঙ্কা 
অগস্ত্য বলেন মন দেহ রঘুবর | 
অজ্ভ্ধনের পিতা তপ করিল বিস্তর ॥ 
আপনি দিলেন বর তীরে নারায়ণ। 
অঙ্ঞ্ধন স্বরূপ আমি তোমার নদ্দন ॥ 
তোমার অর্জন যে সহস্র হাত ধরে। 
হেন অর্জভুনেরে কেহ জিনিতে না পারে 1 
বলাবল নাহি তথ] মাহি ডাক] চুরি। ' 
রাঙ্গযেতে কোটাল নহি আপনি প্রহরী ॥ 

হারাটিলে ধন পাঁয় অর্জন স্মরণে । 
টন্জ্রবংশে রাজা নাহি সম তার গুণে ॥ 
চরাচর়ে মহাবীর বিষুট অংশখর | 
সে অর্জন রাজারে মারেন ভূগুবর ॥ 
আনত্য শরীর নিত্য বলি মান বৃথা। 
অঞ্জনের এই দশা! অন্যে কিবা কথ! ॥ 
অর্ভ্ুনের কীর্তিতে আবৃত এ সংসার | 
কৃতিবাস রচিল অর্জুন অবতার । 

বালি নারণের যুদ্ধ। 

শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস। 

কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ ্ 
দেখা হতে আর কোথা গেল দশানন। 
কহ কহ শুনি গ্রাভু অপূর্বব কথন ॥ 
মুনি বলে সদা দুষ্ট যুদ্ধ চিন্তা করে। ৷ নি 
বালির নিকটে গেল কিছ্িন্ধ্যানগরে ॥ 
ভূবন জিনিফ়! ভ্রমে নাহি, অবধাঁদ। 

_ঘ।লির ছুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর । 
আপনার পরিচয় কহে লক্ষেশ্বর ॥ 
লঙ্কার ব্লাবণ আমি দূশমুণ্ড ধরি । 
বাঞ্ করি বালির সহিত যুদ্ধ করি ॥ 
বলিল বানরগণ ওরে ভুহাচার । 

. এমন 'বচন মুখে না আনিস আর ॥ 
হুইলে বালিত্ব মনে তোঘ দর্শন « 

, দশ মুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন ॥ 

| যে বীর করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি । 
হেখা দেখ ত সবার হাড় রাশি রাশি ॥ 
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণসাগরে | 

' কিছুকাল 'খাক যদ্ধি যাবে যমঘরে ॥ 
মহাপরাক্রমী বাঁলি খ্যাত ভ্রিভুবনে |. 
তৃণ জ্ঞান নাহি করে সহজ্র রাবণে ॥.. 
বান্দির বিক্রম কথা শুনি নিশাচর | 
ছুর্জয় শর;র বালি,রলের. সাগর ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া বলি অরুণ উদয় । 
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥ 
আকাশে উপাঁড়ি ফেলে পর্বত শিখর 
পুনঃ হাত পসারিয়া লুফে সে সত্বর ॥ 
সপ্ত দ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমিষেতে । 
কি কব অন্যেরে বায়ু না পারে ছু'ইতে ॥ 
অমর হইয়াছ হেন কর অহঙ্কার । 
পড়িলে বালির হাতে যাঁবে যমঘর ॥ 
কৃপিল রাবণগ্রাজ। ছুয়ারীর তরে। 
উত্তরিল গিয়া শীঘ্র দক্ষিণস্াগরে ॥ 
স্মেরু পর্বত হেন সাগরের কুলে । 
সুষধ্যের কিরণ যেন রাঙ্গা মুখ জ্বলে ॥ 

সন্তরি যোজন দেহ উভ্ভেতে দীঘল । 
উচ্চ লেজে স্পর্শ করে গগণমণ্ডল ॥ 
দূরে থাকি রাবণ নেহাঁলে আছে বালি । 
শজারুর দৃষ্টে বেন সিংহ মহাবলী ॥ 

৪শব্দে বলির কাছে চলিন রাবণ । 
সিংহের নিকর্টে যায় শুগালি যেমন” 
অকম্মাৎ বালিরাজ! মেলিল নয়ন । 
দেখিলেক নিকটেতে আইসে রাবণ ॥ 
মনে মনে হাসিল বুঝিল অভিপ্রায় । 
আর্সিতেছে আশা করি জিনিবে আমায় ॥ 
বলি বলে দশানন মরিবি নিশ্চয় । 
মরিবার আশে এস প্রাণে নাহি ভয় ॥ 
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার । 
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার ॥ 
কেসনে সারিয়। যবে ঘরে, আপনার । 
পড়িলি আমার হাতে রক্ষা নাহি আর ॥ 
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মারিতে আইসে €যই তারে আমি মারি। 
যে জন সমর চাঁহে সেই জন অরি ॥, 
আমায় জিনিতে আইস মরিব;র আশে । 
হেন সাধ কর বেট! পুনঃ যাবি দেশে ॥ ' 
নিজার করিব আজি, রাজা লক্ষেশ্বরে। 
লেজে বাদ্ি ডুবাইব চারিটা 'সাঁগরে ॥ 
লেজেতে 'বাদ্ধিব অজি দুষ্ট দশাননে,।' 
কৌতুক দেখুক আজি এ'তিন ভুবনে ॥ 
সর্প দরশনে যেন বিনতানন্দনু । 
রাবণেরে দেখি বাপি করেন গর্জন 

গাছ দিয়! দশীনন ধরিল কাঁকালি।। | 
লেজে বাদ্ধি রাবণে গগণে উঠে বালি ॥ 
দশ মুড কুড়ি হাত রুরে নড়বড় । 
ভূজঙ্গ ধারর। যেন গরুড়ের রড় ॥ 

ফাঁকর রাক্ষন্গগণ চায় চারিভিতে | 
মৈঘ যেন ধাইয়। যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে ॥ 
অতি শীশ্র ধায় বালি বনের বেগে । 
রাক্ষনম না পায় লাগ অবসাদে ভাঙ্গে ॥ 

পূর্বদিকে দাগর যোজন চারিশত। 
তথ গিয়া সন্ধ্য। করে বালি শান্রণত ॥ 

মেই স্থানে সন্ধ) করি উঠিল আকাশে । 
লে-জতে রাবণ নড়ে সর্ঘলোক হাসে ॥ 

লেজের বন্ধন হেতু রাবণ মুচ্ছি ত। 
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥ 
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষুতলি | . 
উত্তর সাগরৈ সন্ধ্য/ করে রাজ।,বালি ॥ 
তথায় "করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগণ। 
লেজে বদ্ধ,রাবণেরে দেখে সর্বজন ॥  * 

. ্লাবণের ছুর্গতিতে সবে হাম্ত করে! * 
পশ্চিমসাগরে. বালি গেল তার পরে ॥ 
ডুবঝয় বান্ধিয়া লেজে বাপি লক্ষেশ্বরে | 
এত জল খাইল যে পেটে নাহি ধরে ॥ 
অকটু বিকট করে পড়িয়া তরাসে। 

পে পাশা পপি শা তা শী ীসীস্পা শশী িপ্পসীসিপী? 

স্পা শী পাশপাশি শিপ াশ্পাতী স্পা শসশপাসপপসপপাপপপশপপসসস্া সপ 

রঃ 

রাবণ জলের মধ্যে বালিতো৷ আকাশে ॥ | 
চারি সাঁগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে । 
রাবণে লইয়া বাল কিকিব্যযায়নড়ে। 
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দেশে,ণিয়া বাজি রাজ। রাব্ণরে এড়ে 
হাদি বলে কোথা থাকি আইলে এখারে ॥ 
রাবণ বলিছে আম ধীরকে পরখি। 
তোম! হেন বীর আমি কোথাও না দেখি 
বরুন পবন আর তুমি যে বানর « 
চারি জন দেখিলাম" একই ঘোসর ॥ 
দেখা ইলা সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর অন্ত। 
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত ॥ 

আমা হেন বার তুমি বাদ্ধিলে লাুড়ে। 
চাঁরি সাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নড়ে ॥ 
বলে টুটা পাই যদি আচ্ছ ছাঁড়িয়। মারি! * 
আম! হৈতে সধিক পাইলে মিতা করি ॥ 
আছি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর । 
মোর লঙ্কা তোমার দে ভোগের ভিতর ॥ 
উভয়ে মিতালি করে অগ্নি কর সাক্ষী । 
উভয়ে উভয় প্রতি হইলেঁক সখী ॥ 
ভ্রীয়াম সে উভয়ে পড়িল তব বালে | 
যে জানে তোমার তত্ব সেই সক জনে 1 
শুনিয়। মুনির কথা জ্রীরামের হাম । 
গাইল উত্তরকাণু কবি কৃততিবাস ॥ 

বম রাবণের যু | 

কহ কহ বলি রাষ করেন পুকাশ | 

আর কিছু কহত' পুরাণ [৭ ইতিহাস ॥ 
সেখানে হারিয়া কেখা! গেল সে রাঁবণ। 

"রুহ কহ শুনি মুনি অপূর্বব কথন | .. 
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ ! 
নারদের নে পথে হইল দর্শন ॥ 
নারদেরে প্রগ্াম কারিল দশানন | 
আণীর্ববদ করিয়া কহেন, ত্পোধন ॥ 

রাবণ ব্রহ্মার বর পাইল! বছ তপে।, *. 
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে ॥. 
রোগ শোক লোক সব জ্বরায় পীড়িত ।, 
কেহ.হাসে কেহ কান্দে কেহ'আনন্দিত ॥ 
অবশ্ট মরণ পথ €কহ নাহি দেখি । 
বন্ধু বান্ধবের শ্বোকে-সর্বলোকে ছুঃখী ॥ 
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যমের মুখে পড়িয়াছে মকল সংসার'। 
যমেরে এড়িয়! অন্যে মার কি আচার ॥ 
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয় | 

যমেরে মারিয়া লোক রাও নির্ভয় ॥ 
বিষু ট্দত্য মারি লোক করিলেন সুখী 

: লোকের হিতার্থে সর্গ খায় গরুড় পাখী ॥ 
পাইয়। ব্রহ্মার বর জিনিলে ভুবন। « 
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ ॥ . 
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস। 

রঙ্গ হেতু লোক মরে লোকে উপহাঁস ॥ 
_ যমেরে মারিয়া বীর কর উপকার 
' রাবণ তাহার কথা করিল স্বীকার ॥ 

শুনিয়া মুনির কথ! বলিছে রাবণ । 
স্বর্গ মর্ত্য পাঞ্তিল জিনিব তরিভৃবন ॥ 
আগে মত্ত জিনিব তৎপরেতে পাতাল । 
তবে সে জিনিব গিয়। অষটলোকপাল ॥ 
ছোট জনে বড় জিনি এই পরিপাটা। 
বড়'জ্নে ছোট জিনি পৌরুষে হবে ঘাচী 

মুনি বলে যদি হয়ে 'ন|! কর দমন । 
' তবেত রহিবে র্ব লোকের মরণ ॥ 

কুড়ি পাটি দশনে সে দশমুখে হাসে । 
চতুর্দিকে কেয়] থেন ফুটে ভাঁড্মীসে ॥ 
ভূবন জিন্ন্নি আমি কৌতুকের তরে। 
তোমার আজ্ঞায় যাব ফ্ম.জিনিবারে ॥ 
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে 

সে গেছল নারদ মুনি ভাবে মনে মনে | 
হেন জন নহে সে যমের নহে বশ। 
যমেরে জিনিতে যায় বড়ই সাহস ॥ ূ 
যত প্রাণ আছে যম সবার ঈশ্বর ।. 

, ভুবন বৃত্তাস্ত ঘূত তাহার গোচর ॥. | 

' পাইয়া ব্রল্মার'বর ছুর্জয় রাবণ । . 
' শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন জন ॥ 

উভয়ের 'কে জিনিবে জানিতে ন৷ পারি । 
নারদ দেখিতে যুদ্ধ চলে যম্পুরী ॥ . 
অবিবাদে বিসম্বাদ ঘটায় নারদ । 
নারদ যাহাতে যায়'ঘটায় আপদ ॥ 

রামায়ণ । 
পা সী স্পা সস 

হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে'সর্বলোকে | 
রাবণে ঠেকাঁয়ে গেল যমের সম্মুখে ॥ 
না যাইতে রাবণ মুনির আগুসার। 
যেখানে করেন ধম ধর্মের বিচার ॥ 
নারদে দেখিয়] যম উঠিয়া সন্ত্রমে 
জিজ্ঞীসেন প্রণাম করিয়া! ভক্তি ক্রমে ॥ 
ত্রিদিব ছাড়িয়! কেন, হেপা আগমন । 
আমার নিকটে তধ কোন প্রয়োজন ॥ 
নারদ 'বলেন, যম ছিল! নিরুছেগে । | 

তৌঁমা সহ যুঝিতে রাবণ আমে বেগে। 
দণ্ড হস্তে সমর করিও দগুধর। " 
দেখিবারে আইলাম (হার সমর ॥ 
নারদের বাক্যে যম চাহে বহু দুর । 
রাক্ষমূ কটক চাঁপ দেখিল এাচুর ॥ 
চড়িয়া পুষ্পক রথে আইসে "রাবণ । 
বহু সৈন্য সাহ্ধাইল ঘমের ভুবন ॥ 
আগে থানা সান্ধাইল তার পূর্ধবদ্বার | 
দেখে তথ সর্ববলোকে ধশ্ম অবতার ॥ 

দেব পিতৃভত্ত সত্যবাদী যেই জন। 
তাহার'সম্পদ দেখি বিস্মিত ক্নাবণ ॥ 
গোদান করিয়া যে তুষিয়াছে ব্রাহ্মণ 
ঘবত ছুপ্ধে দেখে সার অপূর্ধব ভোজন ॥ 
ছুঃখীকে দেখিয়া যে করয়ে অন্নৰন | 
স্বর্ণের থালেতে ৭%স করে স্থধাপান ॥ 
রস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয় খিপাসায়: জল । 

রাবণ তাহার 'দেখে দম্পদ' সকল ॥ 

ব্রাহ্মণেরে ভূমিৰান করে যেই জন। 
'যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন ॥ 

'অন্যুকে তুধিল যে বালয়। প্রিয়বাণী। 

তার সুখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী ॥ 
| যে করে অতাথিসেব দিয়! বাসাঘর. 
সোণার আবাস তার দেখে লঙ্কষেশ্বর ॥ 
স্বর্ণদান করিয়। যে তুষেছে. ব্রাহ্মণ 
স্ব্ণথাটে শুয়ে আছে দেখিল' রাবণ ॥ 
ব্রাহ্মণের স্ব! যে করেছে এক মনে । 

তাহার সম্পদ দেখি রাষণ বাখানে ॥ 



উত্তরাকাণ্ | 

যে উত্তম পাত্রে করিয়াছে কন্যাদ।ন ] 
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যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে । 
সবা হইতে দেখে রাবণ তাহার সম্ম'ন ॥ | স্েই'কুস্তীপাকে পড়ি ডুবছে নরকে ॥ 
যে বিষণ কীর্তন করিয়াছে ন্রিন্তর । 
তাহার সম্পদ দেখি হন্ট লক্ষেশ্বর ॥ 
চত্ুভূজ যম তারে করিয়। স্তবন। 
পাগ্য অর্ধ্য দিয়া তারে দিলেন আসন ॥ 
বৈকুষ্টে না যায় সেই যায় স্বর্ণবাস।" 
দিবঃ দেহ ধরি তারে দিলেন প্রকাশ ॥ 
চহুভুজ রূপে তারে সম্তাষ করিল। 
নানাবিধ. প্রকারেতে তাহাণে তুমিল ॥ 
সেলোক পুণ্যের তেজে এন সুখ করে। 
আপনা ভাবিয়। দশানন পুড়ে মরে 

দেখিয়া লোকের সুখ হট লক্ষেশ্বর। 
পুরর্ববার এড়ি গেল পশ্চিম দুয়ার । 
বহু তঁপ পুণ্য করিয়াছে যেই জম। 
তাহ।র »ম্পা দেখি হরিন র/বণ ॥ 
রাবণ উত্তর দ্বারে কুল গমন । 
তথ। পুণ্যবান্ লোক করে দুরশন ॥ 

আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজ । 
পুল হেন্*পালিগ্ছে ধেবা নিজ প্রজ। ॥ 
,পরহিংসা পরদার না করে যে জন। 
মহামহৈখধ্য তার দেেখিল রাবণ ॥ . 
পূর্ব আর পাণ্চিম ছুরার যে উত্তর ৷ 
তিন দ্বারে ধাম্মিট লোক দেখেত বিস্তর ॥ 

যমের দক্ষিণ দ্র ঘের অন্ধকার । 
রাত্রি দিশ*মাহি তখ। সব একাকা র॥' 
ঘত'যত পাগীলোক সেই ছাঁরে থাকে । 
একত্র থাকিয়। কেহ কারে নাহি দেখে ॥ 

চৌরাশী সহ্অ কুণ্ড দক্ষিণ ছুয়ারে | , 
রকে ভূবাঁয় সব যমদ্ুতে মারে | 
মমের প্রহরে লোক হুইয়াছে কাতর । 
কলরব শুনি তথ! গেল লক্কেশ্বর ॥ 
প্রবেশিল দক্ষিণ ্ারেতে দশানন । 

প্রথম প্রহার তথ। দেখছে তখন ॥ 

বত যত পাপ সবরিয়াছে যত জন ৃ 
যমদুতে প্রহারিছে যাহীর যেমন ॥ | 

হৃতপ্ত তৈলের কু অগ্নির উথাল । 
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যাম গার ছাল ॥ 
অগম্যা গমন করেশ্যে হরে ত্রাহ্ধণী। 
তার প্রহারের কু] শুনহ কাহিনী ॥ 
লোহার ডাঙ্গদ দূত মারে গোট। গোটা । 
কশিয়। ডাঙ্গল মারে তায়.লৌহ কীট ॥ 
"সর্ধবাঙ্গ ছেদনেতে তাহার পচে মাংস। 
০ অর্ধ । পোক। খুলে খাঁয় অংশ ॥ 

ৰ হাতে গলে বান্ধে তার দিয়া চম্দদতি | , 
ৰ মাথার উপরে তুলি মারে লোহার বাড়ী ॥ 
মস্তক ফাটিয়া যায় রক্ত পড়ে ধারে । 
| পরিক্রাহি ডাকে তারা দারুণ প্রথারে ॥ , 
| গদাঘাতে মাথা চিরে রপ্ত পড়ে শোতে । 
| বিষম প্রহার তারে কর ঘমদূতে ॥ 
ন নরকে ধরিয়া! ফেলে পাপী সকলের । 
ূ বিষ্ঠ। হয়ে পাঁপীলো ফফরিযু! মূরে ॥ 
ৃ গধিনী * 'কুনি মাংসু টানে চারিভিতে | 
উপাড়ে সাড়ালি দিয় চক্ষু যমদুতে ॥ 

হস্ত পদ নাস! বর্ণ নয়ন জিহবায়। 
| লোহার মুদ্গর মারে অসহ সে দায় ॥. 
পাপ পুণ্যভাগী হয়ে হীন্দ্রয়গণ | 
ব্যিম প্রহারে, ভুপ্তে যমেয় ঘাড়ন ॥ 
পরস্ত্ররকে যে জন"দিয়াছে আলিঙ্গন | 
তাহার বিনম শুন যমের তাড়ন ॥ . 

লৌহময়ী এফ ভ্ত্রী'মানে যমদুতি । 
অগ্নিমঞ্ধ্য তাহাকে তাতায় ভালমত ॥ 
সেই লোহ। জ্বলে বেন জ্বলন্ত অনল । 
পাপী সব তাহাকে ধরিয়া দেয় কোল ॥ 
গার মাংস স্বলে পরিপব্রাহি ডাকে পাপী 

তাহা. দেখি রাবণ হইল এতি তার্গী ॥' 
পরিত্রাহি ডাকে পাগী দারুণ গ্রহারে, 

স্বালায় জ্বলিত পাপী ধড়কড় করে।॥ 

পরদার কঁরিয়টছে রাবণ বিস্তর | 

বিমম প্রহার দেখি ভাবিত অন্তর ॥ 
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পরস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে 1, 
ছুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদৃতে ॥ 
বিষম যমের দূত করিছে তাড়না । 
হরিলে পরের নারী একেক যন্ত্রণা ॥ 
পরক্ত্রী হরিয়! ঘেবা করেছে রণ | 
চিরকালাবধি,ভোগে নরক সে জন ॥ 
তাহাঁতে সন্ততি হয় বাড়ে পরিবার । , 

হয়,সে নরক উদ্ধার ॥ . কোটি কল্পে ন 
তথাপি নরের মনে নাহি জ্ঞানে দয় । 
পরধন পরদারে সদ। মন লয় ॥ 
শরণ লইলে তাঁর যে হরে পরাণ । 
করাতে চিরিয়। তারে করে খান খান ॥ 
বিপরীত রক্তেতে তালুক। | তার শোবে। 

' পানীয় চাহিলে যমদূতে মারে রোষে। 
ব্রাক্মণ দেবের বস্তু হরে যেই জম । 
তার প্রহারের কখা করি নিবেদন ॥ 

হাত প$ বান্ধে তার (দিয় চম্মা দড়ি । 
মাথার উপ্লরে মারে" ডাঙ্গসের বাঁড়ি॥ 
বুকে শুল মারে কেহচচ্ষু টানি ধরে । 
পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্র্থারে ॥ 

'দেবতা৷ স্থাপিয়৷ যেবা না করে পৃজন। 
তাহার বিষম শুন মের তাঁড়ন ॥ 

হাত পা বাদ্ধিয়া ফেলে দিয়! ঢামদড়ি। 
. তাহার উপরে মরে দৌহাতিয়া বাড়ি ॥ 
ঘাড়ে মুড়ে বাদ্ধি ফেলে অগ্রিব্ন ভিতর | 
বিষম্ গ্রহার ভুপ্তে সহত্র বওসর ॥ 
পরধন যে জন করিল 'ডাকা" চুরি । 
ক্ষুরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড. করি ॥ 
পরহিংস1 পরদেন্স করেছে যে জন | 
তার প্রহারের কযা অনা রর রা 
মিথ্যা,শাপ দেয় 'আর বলে মিথ্যার 
তাঁর প্রহারের কত কহিব' ৮৬ ॥ 
প্রতণ্ত সাড়াসি দিয়! জিহ্ব। লয় কাড়ি | 
মাথার উপর.মারে ডাঙ্গমের বাড়ি॥, 
যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন | 
নরকে ডুলায় তারে ফ্মদুতগণ | 

রামায়ণ | 
চক 

ূ 1 ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে মারে রে জ্যেষ্ঠ ভাই । 
মুষলে তাহারে মারে কার রক্ষ! নাই ॥ 
পরহিংসা কর বলে অসত্য বচন । 
বিষম তাহার হয় 'ঘমের তাড়ন ॥ 
| অপাত্রেতে কন্যা দেয় আারে। লয় কড়ি। 
৷ তাহার মাথায় দেখে মাংসের চুপড়ি ॥ 
( মাংস লহ লহ্ বলি সদা অক ছাড়ে। 
মাংসের রপানি তী'র'বুক বয়ে পড়ে ॥ . 
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভা মাধ্যে বসি। 
তার জিহ্ব। টানে দিয়! জ্বলন্ত সাড়াসি,। 
তাঁর পূর্ববপুরুষেরা ভূগ সেই পাপ। 
চিরকাল পাপ ভুঙ্জে পায় বড় তাপ ॥ 
অতিথি পাইয়া যেই না করে ছিজ্ঞায়া | 
অপার ছুর্গতি তার নরকেতে বাসা ॥ 
এক জন দান করে অন্যে হয়'হাত। | 
তার বুকে দেয় যম জগদল জাতা ॥ 
সীম। হরে যে জন পোড়ায় পর ঘর। 

৷ বিষম প্রহার' করে যমের কিন্কর ॥ 
| উভয়ের ন্যায়ে এক পক্ষে পক্ষপাতী । 
কুম্তীপাকে ফেলে তারে করিয়' আঘাতী । 

 হারাণেরে জিনায়.ষে হইয়া সপশ্ষ। 
| যমদ্ুতে মারে তালে কছিতে অশক্য ॥ 
| 

পেস পপ সপ ্ 

চুরি ভাঁক। বরে যে না করে লোকাইত। 
না তাহারে প্রন্থারে বিপরাতি ॥ 

শ্বর। 
' পায় মে কুন্ধুর ₹ জন্ম সহস্র বৎসর ॥ 

। লোক রক্ষা করিয়া যে রাজা করে নাশ। 

হইয়া শুগাল যোনি খায় ম্বৃত মাস ॥ 
ন% চিন্তিয়া রাজহিত চিন্তে প্রজাহিত । 
বিধম প্রহর করে"তাহারে উচিত ॥ 
ব্রহ্মহতা। স্বরাপান করে যেইজন | .* 

বিষম বাতন। ভোগ করে অনুক্ষণ ॥ 

গুরু পত্বী হরণেতে যত পাপ হয় 
| তাহার উচিত দ্গ শরীরে না সয় ॥ 
মরণে মরণ নাহি. ছুঃখ লাত্র সার । 
কর্মভে'গে-ভুঞ্ধে লোক না দেখে শিশ্তার 

ঙ 

পাপা, এপ শপ পপ পাপা সপ পপ 



শাস্ত্রে আছে সপ্ত নৈব্ছ্ করে পুজা । 

'কোটিকল্প.গাঁপ ভুগ্ডে না [হিক এড়ান ॥ 

উত্তরাকাণ্ | | ৮৬১ 
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ত্রাঙ্মণের শুদ্রাণী গমন যে প্রমাদ। . | অগ্থিয়ধ্যে সাঁড়াসী তাতায়.ভালমতে । 
সে সবার পাপেতে স্বধন্ম হয় বাঁদ ॥ তাহ? দিয়া গাত্র মাংস কাটে যমদূতে ॥ 
চণডাঁল জনন হয় শৃদ্রাণী গমন | ইত্য।দি নরক ভোগ করে বহুবার । 
সর্ব কণ্্ম নষ্ট হয় তার দরশনেঁ॥ ' | ব্র্গান্বের পাপেশ্তার নাহিক নিস্তার ॥ 
দেবকার্ধ্য পিতৃকার্ধ্য করে শুদ্ধমতি পমহিউ কনে বেব। স্জনেরে নিন্দে। 
কর্ম নষ্ট হয় যদি দেখে শুজ্পতি ॥ 'চামড়ি দিয়া তার যমদুতে বান্ধে ॥ 
পাতকী জনের সহ বে জন সস্তাযে। গলায় বড়সি দিয়া করে টানাটানি । 

_ধার্দিকের ধর্ম লোপ'হয় সেই দোষে ॥ |. খাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় হানাহানি ॥ 
রা51 হয়ে প্রজা প্রতি ন| করে'পালন | "ছোটি কাটা দিয় তারে বড় কমটায় লয়। 
পুরুলোরে নরক তাহার অথগ্ডন ॥ :"গলায় গলগণ্ড তার বড়ই" সংশয় ॥ 
পুঁজ ল পালনেতে যদি রাঙ্গা পালে প্রজা । | দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণা ।: » 
কোরটিকল্গস্বর্ন্রখ ভূগ্জে সেই রাজাঁ॥ 1 ইহ! হৈতে, বাইশ গুণ নারীর যাতনা ॥ 
অর্থের লোভেতে, হয দেবল ব্রাহ্মণ । ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ? 
শুদ্ধমতি যে জন সে না করে পুন ॥ পাপানুসারেতে ভূপ্তে শমনের তাপ ॥ 
যেবা হরে, দেবত্ব বা করে ছুরাচাঁর ] লোকের যাঁতিনা ভারি দরশানন চিতে । 
দেবলিয়। ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার ॥ বন্দীমুক্ত ঝরে সে মাবিয়া যমদুতে ॥ 
হাতে করি ঘ্বত দেয় নৈবেদ্য উপরে । | শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার 4 

সে বত অন্নের ত'পে উনাইয়া পড়ে। 
অন্ন সহ শ্মৃত যায় য় শরীর ভিতরে ॥ 

যত পাপ করে লোক ভূঙ্জিবে মে তরি 
প[পেতে বান্ধিয়া আশে গলে দিয়া দড়ি | 

পাপের কারণে পাগী চক্ষে নাহি দেখে । 

মে পাপে পানধণ হয কালিঞ্জরের গজ ॥ , পাঁপ দোবে আরবার পড়িল নরকে ॥" 

এ সকল কথ] শুনি হৈল চমৎকার । | দশানন বলে বন্দী কথিনু জার । 
দেবল ব্রাঙ্মাণের খেনাহিক নিস্তার ॥ 1, আরব।র কেন তারে করিছে প্রহার | 
যেই শুদ্র হইয়া হরিয়াছে ব্রোক্ষণী | দূত বলে রাবণ খামারে কেন গঞ্জে । 
তাঁহার ধম রোল বড় ডাক শুনি ॥ আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঙ্তে॥ 

লক্ষ লক্ষ সংড়ানি গায়ের মস টানে। ইহলোকে রাবণ ভুমি বত কর পাপ। 
খুলে খায় গার মাংস মহজ সধ্চানে ॥, পরলে।কে এণনি ভুঙ্জীবে পরিতাপু ॥ 
ডাঙ্গশের বাড়ী মারে হয় খান খান । , পরলেকে তোর সনে হেখা হবে দেখা । 

তখন তোমার সহ হবে লেখাজেোখা |. 

৯৬৮ রাবণ রাজ। দুতৈর বচনে।, 

_ সেই ঘ্ৃত উঠে তার নখের ভিতরে । বমদুতে মারি করে ঘন্দীর উদ্ধার 

| 

এটি 

হি 

সপ পপ পপ সস 

'যেজন করিয়া কর্জ না৷ করে শোধন | 

তার পিতৃলেকের যে যমের তাড়ন ॥ ্ধানু পুরিয়ী বাণ যমটুতে হানে ॥ 
ব্বিঘত প্রমাণ পোকা যে বিষ্ঠার কুণ্ডে। যমের কিস্কর যতণনান। অস্ত্র ধরে। , 
তথির উপরি ফেলে ধরি তার মুণ্ডে॥ | শেল জাঠি মুদগর ফেলিছে তদছুপরে ॥ 
প্রতপ্ত তৈলেরকুণ্ডে আগ্ির উথ্থাল। | বমদুত সকল সহজে ভয়ঙ্কর । 
তাঁধের উপরে কেলে বায় গার ছাল ॥ র(বণের সনে সুদ্ধ করিল বিস্তর ॥ 
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বড় বড় শালগুছ ফেলিছে পাথর । , 
ভাঙ্গিল রথের চাকা রাবণ ফীকর ॥ 
ব্রহ্মার বরেতে রখ অক্ষ অব্যয় । 
যত অঙ্গে ততণ্হয় নাহি" অপচয় ॥ 
নান] শিক্ষা-জাঁনে সেই ত্রহ্মার কারণ। 
বিচক্ষণ শেলে রাধণ করিছে তাড়ন | 
তিভিল রাবণের অঙ্গ আপন শোণিতে । 
রাবণের গ! বাছিয়। রক্ত পড়ে আোতে ॥ 

যমের কিন্কর সব বড়ই চতুর । 
রাবণের মনে রণ করিল প্রচুর ॥ 
নীল হরিতাল বাণ যমদুতে মরে । 
মুচ্ছিত হুইয়! রাবণ রথ হইতে পড়ে ॥ 
ছটফট করিতেছে ব।ণের স্বালায় । 
'কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূত পানে চায় ॥ 
থাক থাক করি তারে গঞ্জিছে রাবণ। 
পাঁশুপত বাণ এড়ে রুবিয়। তখন ॥ 

আলো করি আইসে বাণ অগ্নি অবতার। 
যমদুত,পুড়ে সব হইল সংহার ॥ 
পুড়িয়৷ মরিল যমছ্ুত অগ্নি তেজে। 
রাবণের রথোপরে জয়ঢাক বাজে ॥ 
রখোপরে সিংহনাদ ছাঁড়িছে রাবণ । 
বাহির হইল রথে ববির নন্দন ॥ 
রাঙ্গামুখ রথখান অস্টঘোড়া বছে। 
ত্বরিতে আনিয়। রাবণের আগে রহে ॥ 
ঘে মুক্তিতে যমরাজ। পৃথিবী সংহারে | 
সে মুক্তিতে মহারাজা আইল সমরে ॥ 
কালদশ্ু-মহাঅস্ত্র যমেস প্রধান । 
যুঝিবার বেল আমু হইল অধিষ্ঠান ॥ 
মেরে কহিছে প্রভূ কর আজ্ঞা দান । 
পরশিয়। রাবণেরে করি খান খান ॥ 
পরশনে কিব। কাজ দরশনে মরে । 
আজ্ঞ। কর আমি গিয়া মারি লক্কেশ্বরে ॥ 
যম বলে মৃত্যু দেখ সংগ্রীম সরল । 

দণ্ড হস্তে মার পাড়ি রাবণ রাক্ষস ॥ 
তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক । 
মারি পাঁড়ি াঁবণেরে দেখহ কৌতুক ॥ 

লাম য়ণ। 
সাপ ৯০৯ লাস জোকস এ সি লধ শি তা 

কালদও মুখে উঠে অগ্নি খরশান | 
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ ॥ 

চ।রিভিতে অস্ত্র যায় সর্পের আকার । 
কালদগু অস্ত্রে কাতর নাহিক নিস্তার ॥ 
হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে | . 

তাহ হৈতে মর্প বাহিরায় চারিতিতে ॥ 
অজগর কালসর্প শঙ্কিনী চিত্রাণী। 
মুখে, বিষ অমি তার শিরে জ্বলে মণি ॥ 
সর্পের বিকট দন্ত স্পর্শ মাত্র মরি | 
দণ্ড দেখি ভ্রিভুবন কীপে থরহরি ॥ 
সর্বলোকে দেখে দশ্াননের বিনাশ । 
তার ঘুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস ॥ 
ডাক দিয়া ঘমেরে করিতেছে বাখান | 
রাবণ মরিলে দেবগণ পায় ত্রাণ ॥ 
আজি ঘদি.যম তুমি মারহ রাবণে। 
তোমার গ্রসাদে এড়াইব দেবগণে ॥ 
দেবতা সহিত ব্রহ্ম। আছে অন্তরীক্ষে । 

। যষের হাতে দণ্ড দেখে আইল সমক্ষে ॥ 
শমনেরে চতুম্মুখ কহেন বচন। 
ক্ষান্ত হও.যমরাজ! না করিও রণ ॥ 
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে। 

 রাবণে হঠাৎ তুমি ম্মরিবে কেমনে ॥ 
দণ্ড স্থজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ । 

খা 

পপ 

যাহার আঘাতে পুণুনহয় ব্রিজুবন ॥ 
হার দর্শনে মরে স্পর্শে কিকা কথা । 

হেন দণ্ড রাবণে মারিব! কেন বৃখা ॥ 
দণ্ড ব্যর্থ না যাবে না মরিবে রাবগ | 
আমার বচন শুন না করিহ রণ ॥ 

দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দগুধর | 
রাবণেরে জয় দিয় তুমি যাহ ঘর ॥ 
যম বলে তব বরে সবার ঠাকুরাল। * 
লঙ্ঘিয়া তোমার বাক্য যাবে সে পাতাল । 
যমরাঁজ কীলদণ্ড ম্বৃত্য তিন জন। 
এ তিনের মুত্তি দেখি ক।পে ভ্রিভুবন ॥ 
যন কালদগ্ড ্বৃত্যু এ তিনের গন্ধে । 
পলায় রাক্ষস সৈন্য চুল নাহি বান্ধে ॥ 



বড় বড় রাক্ষম রাবণের সোসর। . 

এ তিনের মুর্তি দেখি হইল: ফাঁফর ॥ 
এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে। 
পলায় রাক্ষম সব এটড়িয়। রাঁবণে ॥ 
অমাত্য পলায় মূব এড়িয়। রাবণে । 
একেশ্ব রাবণ রহিল মাত্র রণে ॥ 
যুঝিবার কায,থাকুক দেখি যমরাজে'। 
হেন বীর নাহি, যে' সম্মুখ হইয়া যুঝে ॥ 
শির্ভয় রারণ রাজ] বিধাতার বরে। 
যূমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা! নাহি করে। 
দশ দিক দশানন ছাইলেক বাণে। 
রাবণের বাণ যম:কিছুই না! জানে? 
জুঠি ঝকড়া, শেল এড়ে রবির নন্দন। 
রাবণ জর্জর হয় তবু করে রণ॥ 
ছ/ইল,যমের রখ রাবণের বাঁণে। 
দশ বাণে সারথি বাঁধিল দশাননে ॥ 
সন্ধান পুরিয় সে পনন্ধুকে যোড়ে শর । 
সহজ্রেক বাণ এড়ে যমের উপর ॥ 
মৃত্যুর উপরে করে বাঁণ বরিয়ণ। 
বাঁণ ব্যর্দ হয় দেখি চিন্তিত র/বণ ॥ 

। অতি মত্ত রাবণ মে বিধাভার বরে । 
মৃত্যুর উপর বাণ ফ্রেলে নাহি ডরে,॥ 
মৃত্যুর নাহি যে মৃত্যু কি করিবে বাঁণে। 
অবোধ রাবণ তবু ুঝে তার সনে ॥ 

মৃত্যু বাণখা ইয়া অধিক কোপে জ্বলে ? 
যোড়ছাত করিয়। যমের আগে বলে॥ , 
নিবেদন করি প্রভু কর অবধান। 
তোমার অন্ত্রের ্ঠ আমি সে প্রধান ॥ 

মধুকৈটভাদি যত ছিল দৈত/গণ। , 
বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ ॥ 

' পাইয়া'ত্রঙ্মার বর রাবণ ছুর্জয় । 
তার সহ যুদ্ধ করা উপযুক্ত নয় ॥ 
(তোমার বচন প্রভু করি আমি দড়। 
রণ ছাড়ি তৰ বাক্যে দিলাম আমি রড়॥ 
রথ হৈতে যম্রাজা! ছল অদর্শন | " 
ধর ধর বলিয়া ডাকিছে দশানন ॥ 

$৬৩ 

মন্দ মন্দ হাসিয়া রাবণ'রাজা ভাষে। 
যম পলাইয়। যায় আমার তরাসে ॥ 
যম যদি পলাইল দেখিল রাবণ । 
আমি ঘমজয়ী বূলি ভাবে,দশানন ॥ 
কৃতিবাঁসের কধিত্ব“ওনিতে চমৎকার । 

'সর্ব্ব লো'কে রামায়ণ হুইল প্রচার ॥ 

গতির 

রাধণের পাতালপুত্রী জিনিতে গমন ও 

বল প্রস্থাতর সহিত যুদ্ধ! 

শ্রীরাম বলেন মুনি জিজ্ঞাসি কারণ। , 
বিষম শুনিলাম আমি যমের তাড়ন ॥ 
পাগীর প্রহার শুনি লাগে চমৎকার । : 

। পাতক করিলে কি নাহয় প্রতীকার ॥ . 
মুনি বলে রাম তুমি কর.অবধান । 
ভব অবতারেতে পাস্ধীর পরিত্রাণ ॥ 

৷ যেই জন শুনিবেক শুদ্ধ রামায়ণ। 
রং যমের সহিতে তার নাহি দরশন ॥ 

ৃ 
ৃ 
ইহা বিন! পাগীর নাহিক পরিত্রাণ । 
রাম নাম শুনিবেক পাগী সাবধান ॥ 
চাঁরি বেদ অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়। 
,একব।র রামনামে তত ফলোদয় ॥ . 

। শুনিয়। মুনির কথা 'র।মের উল্লাম। 
কহ কহ বলি রাম করেন-প্রকাশ ॥ 
এথা হইন্তে কোথা গেল ছুষ্ট দশানন। 
কহ কহ শুনি মুনি অপুর্বব কথন ॥. 
মুনি বলে রাবণ 4জনিল সর্ব দেশ। 
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ ॥ 
বাস্থকীর বিষে দগ্ধ হয় ত্রিভুবন। 
তাহাকে জিনিতে যায় পাতাল ভুবন ॥ 
চলিল রাঁবণ রাজা অঙ্ুত সাজনি । ,. 
'আইল তিরাশী কোটিএকালভূঁজপ্গি নী | 
এক এক ভূজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে | 
নাগিনী তিরাশীকোটি রাবণেরে বেড়ে ॥ 
চারিভিতে বেড়ে সর্প রাবণ,কীফর | 
রাবণ এড়িয়া সেনাপতি দিল রড় ॥ 
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রাবণ মুদগর ঘোঁর ফেলে ল চারিভিতে | 

পলায় নাঁথিনী সব নাঃপাঁরে মহিতে ॥. 

বাস্থকীরে এড়িয়। পলায়ু উভরড়ে । 
অ'সিয়] রাবণ ঝ/জ। বস্থুন্ীরে বেড়ে ॥ 

8৮৪ করিল বিষবাণ 'অবতার । 
শ্গাজাল বাণে, করে রাবণ সংহার ॥ 

বিষস্বল মহ! বিষ বাস্থুকীত এড়ে। 
রাবণ সে বিষস্বাল সহিতে ন1 পারে ॥ 
মীয়াধারী রাবণ সে জানে নান! সন্ধি ।' 

বাস্থকীরে মহাজংল বাণে করে বনী ॥ 

বাসুকীরে বন্দী করি তার পুরী লোটে। 
বিচিত্র আবাস ঘর নাগপুরে বটে ॥ 
বন্দী হয়ে বাস্ুকী মানিল পরাজয় | 
বাবণ তাহার প্রতি দিলেক অভয় ॥ 

শত মুড সহশ্র মস্তক যেই ধরে । 
বার বিষাগ্নিতে সর্বক চরাচর পুড়ে ॥ 
মুখে জ্বলে. অগ্নি বার শিরে স্থলে মণি । 

হেনু সব সর্পেরে পাতালে গিয়া জিনি ॥ 
জিনিয়। সর্পের দেশ নামে ভোগবতী । 
নিপাতের রাঁজ্যেতে চলিল শাম্রণতি ॥ 

ও 
| 

রর 
ূ 

পিঠে ] 

| কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর। 
ছুই জনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর ॥& 
এক মাঁস বুদ্ধ,করে কেহ: কারে শারে। 
দেবগণ লে 'ব্র্ধা আইল সত্বরে ॥ 
ব্রহ্মা বলে নিপাতক শুন্হ বচন । 

ভোম।রে জিনিতে নাহি পারিবে বাবণৎ॥ 

নিপা, [তকে প্রবোধিয়া বির্চ তখন। 
রাবণের প্রতি কিছু'কহেন, বচন।. 

1 রাবণ জমারে বলি শুনহ বচন । 

'নিপাতকে জিনিতে না| পারিবে কখন ॥ 
মম বরে ছুই জন হইয়াছ জয় | 
ছুই জনে প্রাতি করি খা রঃ নির্ভয় ॥ 
কেব! লঙ্ঘিতে পারে ব্রহ্ম(র বচন । 
ছুই জনে প্রীতি করে ছাঁড়ি অস্ত্রগণ ॥ 
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সৃম্মানে | 
এক বর্ধ রাঁবএ রহিল সেই স্থানে ॥ 
লঞ্ক।র অধিক ভোগ ভূ্জে তার ঘর । 
বৰুণেরে গিনিতে চলিল লঙ্ষেশ্বর ॥ 
রত্বেতে নি্মত পুরী দিক আলে। করে । 
সুরভী আছেন সেই বরুণনগরে .॥ 

মিপাতের রাজ্যে তার কারো নাহি ডর । | রাবণ করিল স্থরভীরে দরশন | 
৷ হুটিরধার। বহছিতেছে তার অনুষ্ষণ ॥ পাইয়। ব্রহ্মার বর রাবণ ছুদ্ধর ॥ 

র।বণ ডাঁকিয়। বলে নিগাতের ঠাই । 
লঙ্কার রাবণ অমি আজি যুদ্ধ চাই ॥ 
নিপাতক রাঁজা যেই যন দরশন । 
ধাইয়! আইল শীত্র করিবারে রণ ॥ 
শেল জাঠি ঝকড়া যে অস্ত্র খরশান। 
খাঁড়| আর ভাঙ্গন বিচিত্র ধনুর্বব[ণ ॥, 
নান] অস্ত্র লইয়। উভয়ে করে রণ । 
উভয়ের অস্ত্র গিয়৷ ছাঁইল গগণ ॥ 
ছুই হস্তী রণে যেন দন্ত হানাহানি । 
এই সুর্য তেজে যেন ছাইল মেদিনী ॥ 
ছুই সিংহ রণে যেন ছাজ়ে সিংহনাদ। 
ছুই জনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥ 
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার ।' 
সকল পাঁতালপুরী হইল অন্ধবণার ॥ 

ূ বার ক্ষারে ভরিরাছে ক্গারোদ সাগর্। 
হেন ধেনু গ্রদক্ষিণ করে লঞ্ষেশবর ॥ 

| হুদ্পতীকে টি রাবণ মনে ভাবে । 
থে! চায় তাই 
বরুণ জিনির। বৈন আসি শীস্রগতি ।, 
গমন সময়ে তোমা লইব সংহতি ॥ 
বরুণ জিনিতে করে রাবণ পয়ান | 

হেনপাশে সুরভী হইল অন্তর্ধীন ॥ 
ব্রুণের ঘারে গিয়। ডাকিল রাবণ'। 

কোথা গেলে বরুণ আলিয়া দেহ রণ ॥ 

বরুণ্র পাত্র বলে তিনি নাহি ঘরে। 

কার ঠাই যুদ্ধ চাহ এ শুন্য নগরে |: 
রাবণ বলিছে কোথা গিয়াছে বরুণ। 
তথ! গিয়া আজি আমি করি মহারণ ॥ 

পায় আম চাই-ভবে ॥ 

গ 
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ধরুণের পুক্রগণ সবে মহাবীর । . পাতে আবাস ঘর অতি হ্নিশ্মিত। 
লইয়া সামন্ত সৈহ্য হইল বাহির ॥ দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমকিত ॥ 
তাসবাঁরে রাবণ যে আকাশেশনরণখ | সোণার প্রাচার ঘর*পর্বত প্রমাণ | 
রাবণ চাড়য়! রথে যাঁয় অন্তরীর্ষে ॥ ' | বিষ্ণুর আজ্জঞাঁয় ঠা নিন্মীণ ॥ 
বরুণের পুক্ত্র করে,বাঁণ বরিযণ। প্রহন্তকে পাঠায় রাবণ জানিবারে । 
বাণে বিদ্ব রাবণ হইল অচেতন ॥ রাগ আঙ্গ পাইয়া*প্রহ্ত্ত গ্লেল দ্বাবে। 
রাবণে ফুটিয়া ঝুণ হুইল কাতর। ,! ; বলির ছুয়ারে দ্বারি স্বয়ং নরায়ণ। 
তাহা" দেখি রুষিল র ক্ষন মহোদর ॥ র শরারের জ্যোতিঃ কেটে ক্ষর্ষেঠর কিরণ ॥ 
মহোদরের,বাঁণ যেন মদমত্তহাতী। . ; আছেন বিয়া দ্বারে রত্তসিংহাসনে । 
বাচতে বিহ্বিয়া পাড়ে রথের সারথি ॥ র ৷ শ্বেত চাসরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে ॥ 
পড়িল সারথি তার বাঁপ বিন্ধে বুকে | ৷ প্রহস্ত বিশ্মিত হয়ে আসিয়ে সত্বর 1 
তিন ভাঁই পলাইয়া 1 যায় অন্তপীক্ষে ॥' নিবেদন করিছে.শুনহে লক্ষের ॥ 
অন্তরুন্ষে থান্ধি করে বাণ বরিষণ। | দেখিতেছি মহারাজ ছুয়ারে বলির । 
বাণে বিদ্ধ সহোদর হৈল অচেতন ॥ । পরম পুরু এক স্ন্দর গভীর ॥ 
অচেতন গ্লাহোদরে'দেখি লঞ্গেখর | , | আঙানুপন্যত ভুগ ভু চহুন্টয় । 
গহ্জান প্রিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর ॥ | শঙ্খ চক্র গদা'শাঙ্গ' তথি' শোভা হয় ॥ 
াণনশে রহিতে নারে তিন সহোদর | 1 শ্যামল কোমল তনু স্ুগীত বসন ধ' 
ভমেতে পড়িয়া দোহে ধূশার "ধূসর ॥ 1 তডিভ জড়িত যেন দেখি নবঘনশ॥ * 
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ধরিয়া! আঁনিল তারে পুরীর শি ভতথ্ বনসাঁল। তছুপরি করিছে আশ্রয় ॥ 
বণ জিনি রাবণের হরিন.অন্তর | এশিয়া] রাবণ যাষ, পুরুষের পাশে । 

বরঙদণেরে আনন্থনণ কারলঞঙ্জেখর ॥ রাবাণেরে গেখিয়া পুরুন মুড হাসে ॥ 

 খরুদণর পুজ জিন বরদণেরে চাহে । রূপে আলো করিসাছে ধপির ৪য়ার | 
প্রভাস নামেতে পা রাবণেরে কহে ॥ ৰ গসিরখয়] রাবণের লাগে চমত্কার ॥ 
সালকে ঠীত গলার শুনিতে হৃদ্দর | 1 রাবণ বলিছ্ছে দ্বারা পলাবে কোথায় । 

য় [ছেন দেখান বরুণ দলের ॥ লঙ্কার রাল৭ আম যুদ্ধ দে আমার, ॥ * 
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাল। শুনিয়। পুরুষ খন হাসিয়া সগ্তাসে? 
গালস্কে পাইল বরুণের নাগপাঁশ ॥ ৮.) খলি পথে হু মুব গি়। ভিতর আবাসে ॥ 
নাগপাশ পাইয়া সে সিংহনাদ ছাড়ে । , ৰা [র মধ্যে বুর,আমি মুশ মধ্যে মুনি। 

বদায় হইয়া রাবণ তথ হইতে নড়ে ॥ নব বন সবি দিবস রজশী ॥ 
অগস্ত্যের কথা শুনি গ্রারামের হস । 'ম' সহ ঘুঝিবে শুনিতে উপভু/মএ , 
কহ কহু বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ কারো নে ঘুঝাতে না পরি অভিলাবে ॥. 
এখম হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ। | সমানে সমানে মুন্ধ হয়ত উচ্তি। 

.. কহ দেখি-শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥. . | তে]মার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত ॥ 
মুনি বলে বলিরাজ পাতু]ুলেতে বৈসে । আমি বলি তোঁষারে শুনহ দশামন । 

দশানন গেল তথা জিনিবার আশে । বলিকে জিজ্ঞারা ক, আমি কৌন জন ॥ 
( ৫৯১ ] 
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এতেক শুনিয়! দশানন রাজা হাসে 

বলির নিকটে গেল ভিতর আবাসে ॥ ' 
গাছ অর্থয দিল ধলি খাসতে আসন । 
জিজ্ঞাসিল পাঁডালেতে (এলে কি কারণ ॥ 
সে বলে প্রাতালে বিষু, রাখিল তোমারে 
সাজিয়৷ আইন আমি বিষুঃ জিনিবারে ॥ 
বলি. বলে হেন বাক্য নাহি বল তুণডে।, 
ক্রিভূুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে ॥  ; 
দুয়ারে ঝাহার সনে হইল ছরশন | 
সে পুরুষ স্থজিলেন এই ব্রিভুবন ॥ 
র্ধাহায় উপরে কারো নাহি অধিকার । 
সকল স্যজিয়া তিনি করেন, সংহার ॥ 
রাবণ বালছে যম স্বৃত্যু কাঁলদশু। 

" ইহা হইতে কৌন জন আছে হে প্রচণ্ড । 
বলি বলে ভাই কি করিবে যমরাজ । 
ত্রিভূবনে কেহ নাঁহি পুরুষ সমাজ 
যম ইঞ্জজ বরুণ যতেক লোকপাল। 
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল ॥ 
ইহার প্রসাদে দেব হইয়াছে অমর । 
ভার বড় বীর নাই ব্রেলোক্য ভিতর ॥ 
দানব র।ক্ষল আদি বড় ঘড় বীর। 
পুরুষ দর্শনে ভাই কেহ নহে স্থির ॥ 
সেই সে পুরুষবন স্বয়ং নারায়ণ। 

” তোমায় কিঞিত'কহি শুন' হে রাবণ ॥ 
সেই দেব নারায়ণ মধুকেটভারি | 
চতুডু জ,শৃঙ্খ চক্র গদ! পদ্মধারী ॥ 
রাবণ শুনিয়া ইহা হইল বাহির । 
পুরুতের দেখা নাই অদৃশ্য শরীর | 
রাবণ বলিছে ভ্রাসে হইল অদর্শন | 
পাঁইলে চাপড়ে তার বধিতাম জীবন ॥ 
রাব্ণ,আবার গেল পুরুষ উদ্দেশে । 
উপস্থিত হইল সে ভিতর 'আবামে॥ : 
বলি বলে রাবণের নাছি পাই মন। 
পুনঃ পুনং আঁবাঁসে আইসে কি কারণ ॥ 
গাত্র লয়ে বমি তবে করে অনুমান । এ 
[বনী যুদ্ধে যাবণে করিব অগমান ॥ 

বলিরে ধরিতে যায় রাবণ সেখানে । 

আঁপন বন্ধন ধলি দিল ততক্ষণে ॥ 

বন্ধনে পড়িল হুষ্ট আপনার দোষে । 
রাবণ পড়িল বন্দী বলিরাজ। হাসে ॥ 
রাবণের বন্দী দেখি তু দেবগণ | 

॥ স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥ 
যত দেবকন্যা তারা করে'হুলাহুলি 
বলির উপরে কষেলে পুঞ্পের অঞ্জলি? 
ইন্জর আঁদি দেবগণ আর দেবঝরি ৷ 

| স্বর্গেতে নাচিয় বেড়ায় যত স্বর্সবাসী,| 
আজি হৈতে দেবগণ, পাইল নিস্তার । 
দেখিয়া রাক্ষপগণ করে হাহাকার ॥ | 
এইমত বন্দীশীলে আছেত রাবণ। , 
কৌতুকে নাচিয়। বেড়ায় যত দেবগণ ॥ 
বলি ভূপ্পতির আছে দাত শত দাদী । 
দেখিলে মোহিত অন্য পরম রূপসী ॥ 
উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যগ্তুন পুর্ণ স্বর্ণথালে। 
পাথালিতে যায় তার সাগরের জলে ॥ 

রাবণ বলেন কম্যা শুনহ বচন। 

একমুস্টি অম দিয়। রাখহ জীবন ॥ 
চেড়ী সব বলে শুন র!জা লঙ্কেশ্বর | 
দিতেছি তুলিয়! অন্ন মেলত অধর ॥ 
দয়া করি চেড়ী অন্ন দিল ততক্ষণ। . 
মুখ পসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ ॥ 
রাবণ বলে গুন চেড়ী,আমান্ বচন । 

॥ বারেক চুম্বন দিয়া রাখহ জীষন ॥ 
এতেক বলিল যদি রাঁজা দশানন। 
ব্রাসে পলাইয়া যায় যত চেড়ীগ্ণ ॥ 
কুজী বুলে রাবণ তুমি হে মহারাজ ||] 
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুমি নাহি বাস লাজ & 
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে |." 
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে ॥ 
লজ্জ! পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা |. 
বাঁবণ.বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথ। ॥ 
য্থায় যথায় আছেন বিষু অধিষ্ঠান | 
তথা৷ তথা রাবণ পাইল অপমান ॥ 



উত্তরা কাশ 
০ চা 

অগন্তের কথা শুনি জ্ীরাম কৌতুকী । 
পুনর্বব।র জিজ্ঞ!লা করেন হ/য়ে স্বখী ॥ 
সেথা সঃ ত আর কোথা গেলুত রাবণ। 
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব কথন ॥ 

কাঁবণের সহিত মান্ধাতার "ুন্ধ 

মুনি বলে রাবণ আঁছুয়ে রখোপর।' 
দির্যরথে চড়ি যায় এক নরবর ॥" 

সোণার রখখান তার বহে রাঁজহংসে। 

সান্ত শত দেবকন্য। পুরুষের পাশে ॥ 

কেহ হাসে কেহ শাচে কাজে] মুখে বাশী । 
সে পুরুষ স্ত্রীগণ বেষ্টিত স্বর্গবাসী ॥ 
রথের উপরে ধায় শৃঙ্গার কৌতৃকে । 
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে ॥ 

রাবণ নিছে কোথা পুরুম পলাও | , 
লঙ্কার রাবণ আমি যুদ্ধ মোরে দাও ॥ 
দেখিয়া তোমার নারী ব্যাকুলিত প্রাণ । 
কতগুলা স্ত্রী মোরে দিয়া যাও দাম ॥ 

পুরদস,ডাঁকিয়া বলে শুন লঙ্ষেশবর। 
বহুদিন করিলাম তপস্তা! বিস্তর |. 
পুথিবাতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান 
তোঁমা হেন অনেকের 'লইয়াছি প্রাণ ॥ 
না করিল কেহ ম্বোক্রি যুদ্ধে পরাজয় | 
স্ব্গবাসে যাই অমি £প্রকথা নিশ্চয় ॥ 
আঙারে গিপিতে ৫কহ নারিল সংশ্রাষে, | 
পূর্বেবেতে ছিলাম আমি পূর্ধবমু'ন নামে ॥ 
্ত্রীগণ বেষ্টিত আমি যাই স্বর্গবাসে॥ 
এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি না আইসে ॥ * 
র[বণ বলিল "ভূমি মোর ধশ্মবাপ। * *. 
পূর্ব্বে মোরু :পিতৃসহ তোমার আলাপ ॥' 
দি.ঘজয়,'করি আমি জ্রিভূবন জিনি। 
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অমনি ॥ 
দিনেক রহিতে নারি আমি বিনা রণে। 

তুমি যুক্তি" বল আমি যুবি, কার সনে ॥ 
পৃর্বমুনি বলে আছে মান্কাতা নৃপতি । 
ভর সনে যুঝিহ সে সপ্তদ্ধাপপ্নীতি ॥ 

১০) 

উত্তর দকেতে গেল সে পেগ ভ্রমিতে । 
থা আজি বাপ! করি রম্য এ পর্বধতে ॥ 
এ পর্বতে তার সনে হবে দরশন | 

মাঞ্ধাতা আইলে )দ্ধ করিও তখন ॥ 
এত বলি পুর্ববমুনি গেল স্বর্গবাসে 

। হেনকালে মান্ধাা কটক শুদ্ধ আইসে ॥ 
মান্ধাতাকে দেখিয়! যে রুষিল রাবণ । 
মানবতা বণ %েোহে রড় বাঁজে রণ ॥ 
দিপ্িজয় করিয়া. বেড়ায় ছুই জঙ্,। 

৷ নানা অস্ত্র ছুই রাজ করে বরিষণ ॥ 
৷ এই রাজা। নান! অস্ত্র করে.অবতার । 
| উভয় রাজার,.সেনা পলায় অপার ॥ 
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়! এড়ে ॥ 
রাঁবণ খাঁইয়া:টাঙ্গী রথে হৈতে পড়ে ॥ 
| পড্ডিল রাবণ রাজা বেড়ে ৫সনাপতি | 
৷ হুর্ধে পিংহণাদ ছাড়ে মান্ধীত। নৃপতি ॥ 
ৰ চগ্ষুর নিমিষে পায় র।বণ সম্বিত” 
৷ ধনুক পাতিয়। যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত ॥ 
৷ অগ্নিবাণ এডিলেক দ্বা্ষস রাবণ । 
| জ্বলিয়া আগ্রেয় বাঁণ উঠিল গগণ ॥ 
. দেখিয়। ভ্রিদশগণে লাগে চমত্কার | 
ৃ ৷ মান্ধাতা পড়িল সৈন্য করে হাহাকার ॥ 
৷ সম্বিত পাইয়। উঠে চক্ষুর নিমিষে | 
,. উঠি দিংহনাদ করে মান্ধাতা হরিষে ॥ 
৷ উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে । 
| ুই রাজা বাণ এড়ে ছুই রাজা ,কাটে ॥ 
| ছুই রাঁজা ক্রোধে বাণ এডিছে বিস্তর 1 
মহাশব্দ'করে বাণ তৃণের ভিতর ॥ 

কেহ,কারে*জিনিবারে নাহি পায় আশ ॥ 

একই সমান, বুদ্ধ করে দশ মাস ॥ 
মান্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত,1£. 
স্থাবর দঙ্গম কাপে পৃথিবা পর্ধত ॥' 
সপ্ু স্বর্গ ক।পে আর সে সপ -সাঁগক্প 1. 
শুনিয়। বাণের শব্দ স্বর্গে 'লাগে ডর ॥. 
ব্রহ্মা পাঠাইয়। দিল ভার্গব মহঠি। 

| অবিলঘে কহিছেন €নইখান: আদি | 
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সমর সম্বর ক্োধ সংহার মান্ধাতা |. 

ব্রহ্ম। পাঠাইয়! দিলেন শুন তার কথা '॥ 
আছে যে ব্রঙ্গার বর ঘাবণ না মরে । 

তব বাণে রাবণের কি ঝরিতে পারে ॥ 

তব বংশে যে পুরুষ শ্মিবেন শেষে। 
তার ঠাই দশ[নন মরিবেদবংশে॥ 
তব বাণে না! মরিনে লঞ্ষার রানণ | 

অস্ত্র সম্বরিঘ। প্রীতি কর,ছুই জন ॥ 
গুনির বচন্ন রাজা না করিলু আন । 
সম্প্রীতি করিয়া (োহে গেল নিজ স্থান, 
গাঙ্ধগীতা রাবণেতে সমান গেল রণে। 
জয় পরাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ॥ 
অগক্তের কথ! শুনি রাম উল্লামত। 
'কহ বললি মুনিকে করেন উৎসাহিত ॥ 

হা) 

'ছাবণের চন্দ্র ঞ্িনিতে চন্দ্রলোকে 

গমন। 

'মান্ধাতা ছাড়িয়া, কোঁথা গেল দশানন | 

কহ দেখি শুণি মুনি অপূর্ব কথন ॥ 
মুনি বলে এক দিন ঘটিল এমন |: 

রখোপরি চড়িয়া ভ্রমিছে দশানন ॥ 

হেনকালে গগণে হইল চন্দোদয় । 
. দেখিনা! হুইপ রুষ্ট দুষ্ট স্পষ্ট কয় | 
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান। 
আমর উপর দিয়! করিছে পয়ান ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কম্পেত যার ডরে। 
লঙ্কার রাবণ আমি 'গ্রাহা নাহি কারে ॥ 
দেখিব কেমন চন্দ্র কত তার বল ৰ্ 
ভাঁহীরে জিনিব আর হরিব সূক্ল ॥ 
খাই মৃত ভাবিয়া" সৈ উঠিল আকাশে । 
চক্দ্রলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে ॥ 

চন্দ্রলোৌক: ছুই লক্ষ ধোঁজনের পথ। 
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়! যাইবে চড়ি রথ ॥ 
উঠিল প্রথম হ্র্গে রাজা 'দরশনন | 
পর্বত এড়িয়! উঠে সহত্র যোজন ॥ 

গছ 

সপ পপ পাপ পাস শা সাস্পিা 

রামায়ণ 

উঠিল দ্বিতীয় স্বর্গে বাইতে]যাইতে 
সহজ যোজন ₹ উঠে পর্বত হছতে ॥ 

: [ উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহাঁরধী | 
সেই ন্বর্গে বিরানিতা গঙ্জী ভাগীরখী ॥ 
রাঁজহংস আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে | 

' | রাবণ কটক সহ গঙ্গাল্ান করে ॥ 
গঙগীতটে নিত্যকর্ম করি নানান | 
সকল কর্টক রথেপ্করিল'গমন ॥" * 
আছেন" শঙ্কর, গৌরী তাহার উপর । 

ূ রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্ষেশ্বর ॥. 

[ গৌরীভেক্ত যে জন.পুজিয়াছে পার্ধ্বতী | 
সেস্থানে রাবণ দেখে:তাহাঁর বসতি ॥ 
তদুপরি শিবলোক উঠিল রাৰণ। 
দেখে ঘক্ষ পিশাচ:সে শঙ্করের গণ ॥ 
তিন্ কোটি. দেব ছিল ধূর্জটার পাশে 
রাঁবণে গ্েেখিয়া তার। পলায় তরাসে ॥ 

তদুপরি বৈকুণ্টেতে "উঠিল রাবণ। 
পুরা প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ॥ 
ব্রঙ্মলোকে গেল সে ব্রক্গার নিজ স্থান। 
আড়ে দীর্ঘ তার দশ সহজতর প্রাণ ॥ 
তাহাতে সহজ স্বর্গ দেখিল নিশ্মীণ | 
বিশ্বণ্মাক ত পুরী অদ্ভুত বিধান ॥ 

। সপ্ত স্বগ জিনিয়! সে উঠিল রাবণ।; 
চজ্ঞের সহিত পরে হইল মিলন ॥ 
রাবণে দেখিয়া চক্রদেক বড় গোঁষে। 
সহত্র সহত্র গুণ তুমার বরিষে ॥ 
হিম বরিষণে কটকের হেল জাড়'। 
কটকের হস্ত পদ জাড়ে হেল আড় ॥ 
হত প্দ নাহি সরে বদ্ধ হয়ে.জাড়ে। 
তথাপি রাবণ রাজা রণ নাহি ছাড়ে ॥ 
প্রহস্ত কলিছে জাঁড়ে জোর নাহি হাতে । 
পলাইয়। চল যাঁই বাঁচি কোন মতে ॥ 
রাবণ কাতর হৈল যুঝিতে না পাঁরে ।* 
প্রাণ য়ায় তথাপ্রি সংগ্রাম নাহি ছাড়ে ॥ 
রাবণ করিল এটু, উপায়তপ্রধান । 
বাহির করিল অগ্নিশয় মহাবাঁণ | 



ব্রক্ষঅগ্নি স্বালে- পে বাণের অগ্রভাগে ॥ 

সে বাণের প্রতাপে সবার জাড় ভাঙ্গে 
অগ্নিবাণ এডিলেক রাজা লঙ্বেশ্বর | 
বাঁণ বিদ্ধ চক্দ্রমা হইল উর 
বাণাঁঘাঁতে চন্দ্রম!,হইল অচেতন । 
পাঁইয়। চেতন পুনঃ উঠিল'তৎক্ষণ ॥ 
উভরড়ে চন্দ্রম! পলায় ত্যজি রণ।, 
চীৎকার ছাড়িয়া পলায় যত তারাগণ ॥ 

প্রাণ লয়ে গেল চন্দ্র গণিয়! প্রমাদ। 
ব্রন্মলোকে গিয়। চন্দ্র করেন বিষাঁদ ॥ 
ক্রন্দন করেন চন্দ্র ব্রহ্ম! পান ছুঃখ । 
ত্বরিতে গেলেন ব্রহ্গা রাবণ সম্মুখ | 
ব্রন্ধা। বলিলেন শুন অবোধ রাবণ। 
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ॥ 
সর্বলেটকে বন্দে' দেখ দ্বিতীয়ার চক্র । 

" পুর্ণিমার চন্দ করে জগৎ আনন্দ ॥ 
সর্বলোকে হরবিত' ধবল রজ্জনী। 

চন্দ্রের সহিত কেন কর হানাহানি ॥ 
কারো মন্দ না করে সবার করে হিত। 
হেন চক্জরে মারিতে তোমার অনুচিত ॥ 
শুন রে রাবণ তোর মন্ত্র কহি কানে । 
পরেরে মারিতে পাগ্ছ নিজে মর প্রাণে ॥ 
ছুই জনে বুদ্ধ ছৈলে মরে এক জন। 
অতঃপর ক্ষমা! দেহ, অবোধ রাবণ ॥ 
বিধাতার নূচন লঙ্ঘিবে কোন জন | 
রাবণ প্রবোর মানি করিল গ্রযন ॥ 
অগস্তযের কথ! শুনি হৃষ্ট রঘুমণি 
পুনর্ববার জিজ্ঞালা করেন কহ মুনি ॥, 

০০০০০ ৯ 

রাবণের কুশদ্বীপৈ গমন ও মহাপুকুষের 
সহিত যুদ্ধ! 

চক্দ্রকে জিনিয়া কোথা গেল দশানন। 
কহ দেখি মুন শুনি পুরাণ কথন । 
আগন্ত্য বলেন মুন জাঁনকীবল্লভ | 
বাবণের দিখিজয়ত্রকহি.আমি সব ॥ 

6৬০৮ 

জন্ুদবীপ পার গেল রাজা লঙ্ষেশ্বর | 

কুশদ্বীপে দেখে এক পুরুষ প্রবর ॥ 
স্বমেরু পর্বত যেন দেহের আকায়। 

দেবের দেবতা £যন দেবতার সার 
বার যোজনের পথ আঁড়ে পরিসর । 
'বার শত যোজন শরীর দীর্নতর ॥ 

রাবণ বলিছেঃহে পুরুষ কেব তুমি | 
দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়! আমি ভ্রমি ॥ 

পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তঙ্জে | 

1 'অজগর সর্প যেন সে পুরা গর্জে ॥ 
পুরুষ বলেন আজি ঘুচাই বিষাঁদ। * 
কত দিন তোর আর সব অপরাধ ॥ 

কুড়ি হাতে রাবণ সে নানা অস্ত্র এড়ে |: 
পুরুষের গায়ে ঠেকি উড়িয়া! পুড়ে ॥ 
নর নহে পুরুষ আপনি শীরায়ণ। 
বাণ ব্যর্থ যাঁয় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥ 
পর্ববত যুগল যেন উরু ছুই খু 
আঙগানুলঘিত ছুই "মহা বাহুদণ্ড | 
| অস্টবন্থ আছে সেই পুরুষ শরীরে । 
| বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদরে ॥ 
দশ(দিকপাল আন পুরুষের পাশে । 
“উনপর্চাশত বায়ু শহ বানু বৈসে ॥ 

তি। 

নাভিপন্ম আসনে বৈসেন ছৈমবতী ॥ 
তাহার ললাটে সঙ্ধ্যা গায়ত্রী লিখন । 

অস্ভুতঃদেখিল যেন মেঘের পতন ॥ 
দেব দৈত্য গন্ধর্বব 'দ।নব বিদ্যাধর। 

তিন কোটি দেবকন্া উহার দোসুর ॥ 
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার । 

গাত্রে লোমাবলী রূপে আছে অর্তার ॥ 

বাস্থকার' বিষজল্লে বিশ্ব দগ্ধ করে। 

সে বাকী পুরুষের মস্তক উপরে, ॥ 
রসনায় সরন্থতী সদা স্ফুতিমতী | , 
ক্দর সূর্য্য ছুই চক্ষু সদ] করে দ্যুতি ॥ 
রাবণেরে চারি হাতে 'ধরেনম্তৎ্ক্ষণ | 

ব্মিহাতে লাবণ হইল অচেতন ॥ 

ূ 
 হৃতথণ্ডে পুরুষের ব্রঙ্খার বস 
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62 র্ রামায়ণ । 
পিল সে সি পি চে সিএ জা উদ আহ পতি লা লঙ্ি্ান্িতজট্্ি 

অচেতন হ'য়ে স্ুমে লোটায় রাবণ।,. অগস্ত্য বলেন (তিনি, ভবনের সার । 

পুরুষ গেলেন পরে পাতাল ভূবন ॥ * | চত্ুভু্জ তিন কোটি তার পরিবার | 
উলটিয়া চাহিতে লাগিল লক্কেশ্বর | ছিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন | 
দেখিতে না পায় কিছু হুল কাতর ॥ তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ & 
শরীর ঝাড়িয়া ওক সারণেরে পুছে। অগন্ত্য বলেন রাম কর অবধান । 

পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে ॥ রাবণের পূর্ববক। কহি তব স্থান ॥ 

বলে গুক সারণ শুনহ লক্ষেশ্বর । | 
| * রস্াবভী হর | তোমারে মারিয়! গেলে পাতাল ভিতর | . . 

রাবণ পাতিলে গেল পুরুষ উদ্দেশে । কৈলাস'পর্বতে থেল বেল! অনদানে 1 
কোটি চতুভূ'জ দেখে পুরুয়ের পাশে ॥ "1 বাসা করি রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥ . 
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ । দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে জাগে দশানন | 

: মায়ারগী তিনি তীঁয়ে না চিনে রাবণ ॥ | চান্দের উদয় হেডু নির্ালল গগণ ॥ 
ত্রাস পাইয়া মনে মনে ভাবিত রাবণ। | হ্থশতল রাত্রি বছে বায়ু'মনোহর । 
ুরুষ রারণে দেখ! দেন ততক্ষণ ॥ ধবল রজনী শোভা করে সধাকর ॥ 
পুরুষ সুবর্ণথাটে'হরিষ অন্তরে । রাবণ মদনে মত্ত নারী নাই পান ' 
তিন কোটি দেবকন্থা পরিচর্যা করে ॥ 1! হেনকালে রন্তা যায় উপর আকাশে ॥ 
বসিয়াছে"দেবকন্তা(গণ কৃতুহলে । ' | রম্তা নামে অপ্দ্রা সে"পরম সুন্দরী । 
কাষাত্ত াক্ণ ধরিবাঁরে যায় বলে ॥ । কপালে তিলক তাক শেভে সারি সারি & 
টা পুকষ রাবণ পানে চায়। ৷ রূপেতে করিল আলো যেন রা 1 
অগ্নিতে পুড়িয়! ডূমে রাবণ লোটায় ॥ ভালা ॥ 
উঠ উঠ বলিয়। পুরুষ ডাকে তারে । 
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধুলা ঝাড়ে পি 

 রস্তা রস্ত। | বলিয়া 1 রাবণ ধরে রা 

তুষিতে কাহার প্রাণ ঘাহ এত রেতে ॥ পয 

সাোপ্পাস্পীাশাশশপিস্পাসপসপীশী 

স্পা শা শশা 

রাবণ বলিছে তুমি ফোন অবতার । কোন নাগরের হেতু যাহ রসবতি। 
প্ররিচয় দেহ তুমি ভূবনের মার ॥ তাহারে এড়িয়া মোয়ে ভজ লো যুবতী ॥ 
পুরুষ ডাকিয়! বলে শুন 'রে রাবণ । রাতশাস্ত্র অক্টাদরশবিধ আমি জানি । 
তোরে'পরিচয় দিয়া কোন প্রয়োজন ॥ | ক্ুমি আমি কেলি করি দিবস যামিনী ॥ 

. যোড়হাত' করি বলিছে লঙ্কেশ্বর | 
ব্রহ্মার প্রসাদে মোর.কারে নাহি ডর ॥ 
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ। 
তোমা বিনা অন্য হাতে না মরে,রাবণ ॥ 
রাবুণের কথা শুনি পুরুষের হাম। 
নিতীন্ত আমার হাতে হইবে বিনাশ | 

লাজে ছেটমাথা রস্তা বলে যোড়হাতি.। . 
আমার শ্বশুর তুমি রাক্ষসের নাথ & 

শ্বশুর হইুয়। তুমি না ধরিহ হাতে । ূ 
কেন বা আইন আমি হেন ছার পথে॥ 
রাবণ বলিল তুমি কাহার সুন্দরী । 
কি সম্বন্ধে তুমি যে আমার বহুয়ারী ॥, 

গজ 

শি 

শপ পপ পাপা শশী শীলা শশী শি ্্াীশিশীটি 

পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে |. রস্ত। বলে যদি কর সন্বন্ধ বিচার। . 
রাবণ বিদায় হয়ে ত্বখী. হৈতে সরে ॥ আমুাকে.ছাঁড়িয়। দেহ করি পরিহার ॥ 
শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয় । শ্রীনলক্বর নামে কুুবেরকুমার । 
'সে পুরুষ কোন. গন ৫দহ পরিচয় ॥ ' পতিব্রত। হই আমি রমণী তাহার ॥ 



টির দারা উত্তরা সর 

কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধন অবিকারী | রাবণ বলে ও কথা আমারে নাহি লাগে। 
তার পুত্রবধূ যে তোমার বছয়ারী । আব দিন তব কাছে কেবা রতি মাগে ॥ 
শশুর হইয়! কর বধূরে হরণ দৈবের ঘটনে আজি হাতে গেছ পড়ে। 
আম।র জাপেক্ষি আছে'কুবের 'নন্দন ॥' | হেন জন কেব! টাছে স্ত্ীপাইলে ছাড়ে ॥ 
ধন্মে মতি দেহ রাজ] ছাড় পরিহ!স। 
হাত ছাড়ি দেহ যাঁই নায়কের পাশ ॥ 
ছাড়ি দেহ লঙ্ষেশ্বর আজিকার রাতি। এত ঘি কহিলেক রাজ দশীনন । 
আিয়া তোমার স্গৈ" করিব পিরীতি ॥ ].নাকে হাত দিয়া রম্ত! ভাবে মনে মন ॥ 
শুনিয়। রস্তার কথ! হাসিল.র।বণ”। 'বুঝি রাবণের,হাতে পরিত্রাণ মাই । 
এ সময়ে পেলে নারী ছাড়ে কোনজন ॥ 'মৌন হ'য়ে থাকি তবে যা! করে গৌঁসাই ॥ 

পৃথিবীর নারী রদ 'হইত ঘটন!। 
ৰ পাইলে ন] ছাড়ি 'আমি,তার একজন! ॥ 

পুরুষ-হইয়া যদি পায় সে রমণী ৷ এত ভাবি মৌনভাঁবে খাঁকে রস্তাবতী ॥, 
প্রাণান্তে নাহিক ছাড়ে শুন' হবদণী'| : রাবণ বুঝিল রস্ত| হইব নম্মতি | 
মনেতে ভাবিয়া রুস্তা দেখহ আপনি | কিছুই ন! বলে রম্ত! মৌনেতে থাকিল।' 
ইন্দ্ররাজা হরিলেন গুরুর রমণী ॥ রন্তারে চাহিয়া তবে রাবণ বলিল ॥ 
এতেক রহিল যা রাঁজ। লক্ষেশ্বর | হেটমুখে রহে রস্তা রাবণ" গোর । 
মনে মনে ভাবে রম্তা বা! করে ঈশ্বর ॥ 
দশাঁনন বলে তুমি:কি ভাবিছ আর । অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন! 
কালি অবধি ভ্রাতৃবধূ হইও "আমার । ধরিয়। শৃঙ্গার করে রাজা দশানন ॥ 
রস্ত! বলে মহারাজ কর পরিহার | । একেত রাবণ তাহে রস্তার ইঙ্গিত। 
কালি অমি তব সঙ্গে করিব বিহার ॥ ইঙ্গিতে শৃঙ্গার,রাজ! করে বিপরীত ॥ 
'রস্তার বচন শুনি দশানন হাসে । | একে দশানন তনহে শৃঙ্গারে প্রবীণ । 
আজি বহুয়ারী কালিম্বুচিবেক কিসে'॥ | একাসনে শুঙ্গার করয়ে সপুদিন ॥ 
রস্তা বলে আমার নিয়ম বলি শুন । রাবণের শৃঙ্গার নামছে কোন নারী । 
যে দিন যাহার পাঁশে করিব গমন্ ॥ সবে মাত্র সে রস্তা আর বন্দোদরী ॥ 
সেই দিন পতি সেই জানিহু নিশ্চয় । “; হাতি পা আছড়ে রস্তা রাবণের কোলে । 
এ কথা অন্যথ! নাহি কনচিত হয় ॥ র।বণ শৃ্ার করে ধরি তার চুলে ॥ 
বিধির নির্বন্ধ শুন রাক্ষসের পতি রহ রহ বলি'রন্তা'বলে রাবণেরে। 
চিরদিন, ধন্ম রাখি এইরূপে সতী ॥ মুখেতে তর্জন করে, হরিম অন্তরে 

তাল মন্দ রস্তা কিছু ন দিল উত্তর ॥ 

২ শশা াস্াটাশ শিস 

৬ 

চা 

শপ পাশ শা সা সপাপপেপসপাপ শশপ শা 

এপ পপ পপ পা পপ অন অপ স্পেস শপস্প পাপ সপ | সা 

নলকুবেরের.লাগি করিয়াছি যাত্রা/ ,. ] পুরুষের অষ্টগুণ ভ্রীলোকের কাম । . 
আজি ছাড়ি দেহ রাজা রাখ এই বার্তা ॥ তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ শ্রীরাম 1 . 

ধন্দ রাখ নলকুবেরের অনুরোধ। স্বভাবে পুরুষ হতে কাঁমে মত নারী । 
বিলম্ব দেখিলে তিনি করিবেন ক্রোধ ॥ তবু ভ্রীলোক্ষের মন বুঝিতে না পারি ॥, 
আজি য্াজ৷ ছাড়ি দেহ তুমি মোর আশ। | হৃদয়ে আনন্দ মুখে করয়ে তর্জন | . 
দশ দিন" থাকিব আদিয়া ভব পাঁশ ॥ ;. | তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন ॥ 
বিশ্বশ্রবার পুক্র" তুমি সুবুদ্ধি সুধীর | প্রকাশ না করে,মুখে মনে পুড়ে মরে | 
পগ্িত হইয়া কেন এতেক,অস্থির ॥ প্রকাশিয়া নহি কুয় 'পুরুষ,.গোচরে ॥ 



দহ 

কঠিন রমণীজাতি স্থজিলেন ধাতা। , 
অন্তরে পুড়িয়া মরে নাহি কহে কথা ॥. 
গুকঘ অধিক নারী কামেতে পাগল । 
তত্রাচ পুরুষ মন নানান ॥ 
রমণী চঞ্চল.হয় কাচ 'না শুনি । 
পুক্লুষ এমন জাতি ভুলে যায় মুনি ॥ 
লোভ মোহ কাম ক্রোব ছাড়িয়া সকল । 
হেন মুনি স্ত্রী দেখিলে হয়েন পাগল ॥ 
কেহ ন1 বুরিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল'।' 
গুরুযে ভূলাতে নারী ফাদে নানা কল | ' 
শুক্্রমুখে জানি রাম সর্ব বিবরণ। 

 শারীতে মঙজিলে ধন্কুগৌরব নিধন ॥ 
র।ম বলেন যত বল সকলি শ্বরূপ। 
বিশেষে পুরুষ নহে নারী অনুরূপ ॥ 
মুনি বলিলেন যা বড় ভাগ্যোদয়। 
লোভ সন্বরণ করিতার নারা'রয় ॥ 
শৃঙ্গারেতেরমণী বাড়ায় অডিলাধ | 

' জন্ম অবধি, তার নাহি পুরে আশ ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে লোভ নহে সম্বরণ। 
সম্ঘরিতে পারে য্দি নারী করে মন ॥ 
থে রমণী পাপকন্মে নাহি রূরে মতি | 
উত্তা! রমণী জান গেই গুণবতী ॥ । | 
সতীর অনেক গুণ শুন রঘুপতি । 
অনেক খুজিলে নাহি মিলে এক সতী ॥ 
এক গুণ নহে সতী অনেক লক্ষণ । 
সর্বব গণ ধরে দেহে সতী সেই জন ॥ 

. সতীর দেহেতে মহালন্খমী মুক্তিসান | 
পুজ| কৈর্লে পাপ খণ্ডে লক্ষম। অবিষ্ঠান ॥ 
শত সহজ্রেতে নারী মিলয়ে এক্টা | 
সতী পাওয়। ছল্লত অদতী কো [টি কৌ টি ॥ 
আপ্রন! উদ্ধার করে'কুলের গ্রতিকার | 
অসতী হইলে কভু'নাহিক নিস্তার ॥. 
সতীর প্রশংসা রাম মকপ পুরাণে । 

' অসতীর অপমান দেখ ত্রিভুবনে 1 
অনতী অসতভ্যবাদী শুনহ লক্ুণ | 

' প্রধান এক দোষ তাঁর অধিক ভোজন ॥ 

৬ 

শা 

স্পাই এ পপ 

পাস পপ 

সামারণ 
সি পিস পক পপি পাস এপ পিস পথ পাটি শত 

যাহা, দেখে তাহা খাইতে মনে করে মাধ 
রাত্রি দিন খাঁর তবু করয়ে বিবাদ ॥ 
যত খায় ক্রয়ে ক্রমে তত বাড়ে আশ। 
বার ঘয়ে হেন নার তার সর্ববনীশ ॥ 
তাহার উদরে ঘত সন্তান সম্ততি | 
মাতৃদোষে তারা সব হয়তো কুমতি ॥ . 
যে কশ্মে প্রন্ব হয় করে অনাচার | 

অনাঁচারে ত্রহ্মশাথে বংশের মংহার ॥. 
বিপরীত'ব্রন্মশাপ হর তার কুলে। 
্রহ্ষাশ।পে মবংশেতে পড়ে ভলে.মুলে ॥ 
পাপমতি স্ত্রী পুরুষ যেই কুলে থাকে । 
পাপে'মজি তার বংশ যাঁয়ত নরকে ॥ 

অপস্কীত্ডি গায় তার মকল স্মর। 

মরিলে নরকে যার নাহিক নিস্তার ॥ 
অদতা দেখিলে পাপ বায়ে রিস্তুরু । 
সতীরে দেখলে পপ পলায় সত্বর ॥ 
সত্যের পালন করে যিথা। পরিভ্যাঃ ত্যাগ । 

দিনে দিনে থন্মপথে বাড়ে অনুরাগ ॥ 

ধাম্মিকের বংণে জন্মে করে অনাচার | 
আপনার দে।ষে হয় বংশের সংহার ॥ 

মুনিপুজ্র দণানন জন্ম ব্র্ম অংশে । 

অনাচার অপকশ্মে সর্বলোকে টিধাস ॥ 

স্থষ্টিরে স্থঠ্য়ি| ব্রহ্মা করেন পালন । 
বিশ্ব শ্রুবা করেন দেখ খধ্ম উগাতন ॥: 
হেন অশে জন্মি রাবণ করে দকন কম্ম। 
ধর্মের নহি লেশ সকলি আধ ॥ 
ীন্নান বলেন তব নাহি অগোচর '। 
রজ্প্রর ঝুভান্ত কিছু কহ অ'রবার ॥ 
মুনি,বিলিলেন শুম পুরাণ কথন। 
তরদন্তরে রম্তাবতী করিল গমন.॥ 
শৃঙ্গারে রস্তার বেশ হইল সংচুর । 
স্বামীর চরণ ধরি কান্দিল প্রচুর ॥ 
বলয়ে নলকুবের বেশ কেন আনন । 
কার টাই পাইয়াছ এত অপমান | 
কান্দিতে কান্দিতে রম্তা ভার পায়ে পড়ে 
তব শ্পানলে প্রভু ত্রিভুবন পুড়ে ॥ 

€₹ 



1 পিপিপি স্টপ স্পস্ট পি পা সিসি 

উত্তরাকা। ্ ৪৭৩ 
সমল পাদ পলিসি 

এত দিন ভ্রমি আঁ, ভ্রিভুবনময় | 
হেন অপমান মম কখন না হয় ॥ 

কৌথাকার কাধ্য কোথা বিধাতা! ঘটায়। 
আঁচদ্সিতে রাঁণ আমার দেখা পায় ॥ 
নে'দিন যা হইবে ,বিধাতা'নধ জানে । 
দেকবর খটন। হেন বুঝি সন্কুমানে ॥ 
এমত বিপভ্ভি নাহি,দেখি কোন কালে । 
পাখে পেয়ে রাবণ চাঁপিয়। ধরে কোল ॥ 
ধ'্ঠালোপ রুরিলেক বলে ছেপে ধত্বি। 
বলতীনা নাঁধীঞাতি কি কয়িতে পারি ॥ 

দেবতা না পারে তারে আমি নারীজাতি। 
র[বণের হাতে কিসে পাব অব্যাহত ॥ 
শেক মিনতি-করি তত কোপ বাড়ে ।, 

দণ্ড রাত্রি পাপিষ্ঠ আমারে নাহি ছাঁড়ে 
শলকালেল কলে রুস্থ রি গনি ভুমি সতী । 

তব দোষ নাহ বালণ ল।এজস ছুগ্মতি ॥ 
পু কষ্ট দেখিয়া নগ্বতবগের রোম । 

পনি মে জানল 

কাপ শলক্াণর সে লাগিল জিতে । 
দু শিপ" *ল রাবধণেরে শাপ দিতে ॥ 
ই? চিক: শাপ সোব হউক প্রচার । 

নর্থ নাবণ নেই করিবে শ্ঙ্গার ॥' 
মেন মারনেক যাবে দশমাথ। | 
লশলরেন শাপ নাশ্ছবে মন্যপ! ॥ 

“ণেরে হৃস্ট দ্বেবগণ'। 
শত গা সতীত্ব রক্ষা এই,সে কারণ ॥ 
উঠে নিক্। হইতে রাবণ রৃতিসাধে ) 

শপ শুনি অমনি সে নমসিল বিষাদে ॥ * 
তশয়। রাবণ'রাজা ছুহখ ভাবে চিভে। 
কেন আইলাম আদি হেন ছার পণে ॥ 
ঘে!র এপ দিল মোরে কুবেরনন্দন | 
বলে রতি করিতে না পারিৰ কখন ॥ 

আম্ম বদি শাপ দিত তাহ প্রাণে সয় | 

ঘোর শাপ দিল মোর পুড়িছে হৃদয়, ॥ 
এই সে রহিল মোর মনে, অনুতাপ । 
ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ ॥ 

| ৮০ 4, 

ঠা হেল হু 

রম্য নাহ দোম॥ 

রা 

হি 

» ০ স্প্প্্পীপী ৮ ৩ পপ পপ থা পপ পপ সস 

চি সা, পপ অপ তি শি প স্পা পপ পাপা পসপপেসপস্সপ্স শশিশীা শাসপি  77শি শিশুটি শীট এল ০6472 ».- স্পা শী স্পেস পপ পপ াশীশাশা শশী ীশীশীীশি শী শিশট সীপাশপীপীসীশীপ। 

চি 

শি পাস এরা শি লিস্ট এই স্টিল ৯ত আপ সি শে সি শা এসপি শি উপ রস 
পা আশি সপ পাই সত 

আত সস লি সি পিতলের পপ পাত পচ পে ৯ 

অগত্ত্যর কথ। শুনি রামের, উল্লাঘ । 
মুনি আর কিছু তার কহ ইতিহাস ॥ 
রম্তারে হরিয়া কোখ! গেল €স রাব্ণ। 
কহ কহ শি ঘুমি পুরাণ কখন ॥ 

ৃ সুর্পণথার নবৃধবার বিবরণ । 

মুনি বাল দশানন দেশে দেশে চলে । 
এক দিন উঠিল সে গ্গণচ্ঞুলে ॥. 
তিন কোটি দেত্য তথা কালকুগ্নপতি | 
রাবাণেরে বেড়ে তারা সধ' সেনাপতি ॥ 
তিন কোটি দৈত/ তারা যমের দোঘর | 
রাবণেরে বিদ্ধ তাঁরা করি জর্জর ॥ 

জিনিভে ন। পারে দৈত্য চিন্তিত রাবণ । 
তারা ধন্যুকেতে যুড়িল তখন ॥, 

অখিবাণ ুড়িলেক অঠি; অবতার | 
অগ্রিবাণে দৈত্য সব হইল সংহার ॥ 
এক বাণে তিন কোটি কধিল সহহার। 

 রাপন বলেন লুট দেত্যের ভা জান 

 গাঠয়া রাগার আল্জা ড গার দাছুড়ি। 
বাছিঘ। বাছিঘ়। লুটে পরমা জন্দরী ॥ 
পে সঙার দূপ জে।খ কানে দহে মন । 
শপ ভয়ে শৃঙ্গার না করে দশানন ॥ 
রালণ প্রস্থান করে দেশো কুতুহলে । 

লুটিয়! পন্দর1পণে রথে নিলতুলে ॥ 
সে সবার নেপ্রগলে রথখান ভিতে | 
আবরণ মাগের ধারা বহে ঘেশ তাতে ॥ 

কন্টাগণে গরধোণে 'প্রবোধ নাহি মানে । 
কান্দিতেছে কেবল রাবেণ বিদ্য এনে ॥ 
রাবণ প্রার্থন। করে চাছে রতিদান | 

কহ্যগণ পি সাত শে|কে হান জ্ঞান ॥ 

৬ ভাপিছে বদি না হইত শাপ।,..: 

ভবে এতল্ষণ কেবা স হে কামতাপ,॥ 

ঘাঁর * রর দিল ঘোরে কুবের নন্দন |. 

বূলে ধরি শৃঙ্গার না করি শে কারণ ॥ 

পাপিষ্ঠ কামিনী ্র!তি স্থজিল বিধাতা! | 

অন্তরে পুড়ির] মগ্গে তবু নাই কথা ॥ 

এ 

ঢি 



9৭৪ রাখায়ণ। 

মহোদর বলেরাজ মম কথা শুন |, 

সপ টে শস্প 

আর যত রাণী ঘরে বঞ্চয়ে যৌবন " 
লজ্জা! ভয়ে তোমারে না ভজে কন্যাঁগণ ॥ ; স্বতন্ত্রী করিল সব কুবুদ্ধি রাবণ ॥ 
একে কুলবালা তাহে-মনে ভয় বাসে। 
সব কন্যা ভজিটবক তুমিগেলে দেশে ॥ 
লঙ্কায় তোঁম।র দশ সহত্র যে রাণী। 
রূপে গুণে কুলে শীলে ব্বিভুবন জিনি ॥ * 
এত স্ত্রী থাকিতে তব না পুরিল সাধ। 
তবে কেন রস্ত! হরি পাঁড়িলে প্রমাদ ॥ এ 
মহোদর কহে যত রাঁবণ লজ্জিত । 
দেশেতে প্রস্থাম করে হয়ে ত্বরান্বিত ॥ ' 
দিথিজয় করিলেক শতেক বহসর। 
উপস্থিত হইল লঙ্কাতে লকষেখর। 
সঙ্গে ছিল দৈত্যকন্যা। পরম সুন্দরী । 
,লইয়া সে সব কন্যা৷ গেল অন্তঃপুরী ॥ 
রাঁৰণ যাহার পাঁয় অঙ্গীকার বাণী। 
অন্তঃপুরে লয়ে ভারে. করে মুখ্য রাণী ॥ 
যে কন্ংরে রাবণ ন। পায় অঙ্গীকার | 
থুইয়া অশ্লোকবনে করেত প্রহার ॥ 
রবণ প্রতাগী অতি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে। 
স্ত্রী দশ হাঁজার সহ স্ত্খে কেলী করে ॥ 
মূর্পণখ। নামে ছিল রাবণ ভগেনী | 
রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পাশী। 
সুর্পণখা বলে ভাই"তুমি মোর অরি। 
বিধাবা করিল্জো ঘোরে মোর পতি মারি ॥ 
তিন কোটি দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে। 
মারিলে আমার স্বামী তাহার মিশালে ॥ 
পাত্র মিত্র 'আদি আর বিভীষণ ভাই । 
সকলে বিধাহ দিল দানবের ঠাঁই ॥' 
যে দিন বিবাহ দেই দিন হৈনু রাড়ী। 
সাগর প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি ॥ 
সূর্পণথার হাতে ধরি বলে মহাঁরাঁজ। ' 
অজ্ঞাতে হইল কর্ম কত দেহ লাজ ॥ 
ছুই ভাই আছে খর আঁর যে দূষণ . 
তাহার! তোমার সদা করিবে পালন ॥ 
্বতন্ত্র হইয়া ভূমি থাক লেই স্থানে। 

. স্বতন্ত্ের নামে রাড়ী হট হয় মনে ॥ 

.্পেসপপপাাত শপ ৮ ও পপর 

পপ 

সুর্পণথা চলিল রাবণের আদেশে । 
সবংশে রাবণ মরে সে রাণ্ড'র দোষে ॥ 

সে রানীর নাক কান কাঁটিল লক্ষণ । 
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ ॥' 
অগক্্যের কথা শি রঘুনাথের হাঁস। 
ক্হু কহ বলি রাম" করিল। প্রকাশ ॥' 

রাবণের বর্গ জিনিতে গ্রমন। 

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান। 

ইল রাবণের বুদ্ধ কহি তব স্থান ॥.. 
কৌতুকে রাবণ রাজ! আছে লঙ্ক।পুরে । 
দেব দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে ॥ 
পরনারী লয়ে কেলি করৈ দশাননন। 
হেনকালে রাবণেরে বলে নিভীশণ ॥ 
তুমি বলে হরে আন ারের স্থন্দরী। 
মধুদৈত্য আসি তব ভগ্রা কৈল ঢুরা ॥ 
ঘত পাপ কর তুমি তোমারে সেকফলে। 
কৃম্তনশী ভগ্মী তব দৈত্য হরে গিলে ॥ 
প্রহস্ত মামার ক্া,নামে কুম্তনশী। 
রাত্রিতে করিল টুরি'মধুদৈত্য অসি ॥ 
অপমান শুনে তবে করিছে বিঘাদ। 
লক্কাপুরে কি করিতে" আছে মেঘনাদ ॥ 

মেরু কাটিয়! পাড়ে যেঘনাদের বাঁণে। 
,এত অপমান করে তার বিছ্যমানে |. 
ভূমি আঁছ বিভীষণ ভাই মহোদর'। 
এন্ড বার সবে আছ লঙ্কার ভিতর ॥ 

কার শক্তি নাহি যুদ্ধ কর দৈত্বাসনে | 
তোমা সবাঁকারে ধিক কি ফল 'জীবনে ॥ 
কুম্তকর্ণ বীর যদি লঙ্ক(পুরে জাগে । 
ভুবনের শক্র নাহি আসে তার আগে ॥ 
দিথিজয় করে আইলাম ভ্রিভুবন |, « 
থাকুক দৈত্যের কাষ পলায় দেবগণ ॥ 
ত্রিভৃবন. জিনিয়া আহইনু একেশ্বর । 
ভগিনী রাখিতে নার ঘরের ভিতর ॥ 



উত্তরাকাণ্ড | 

কুম্তকর্ণ আর আমি আছি দুই জন |; 
মেঘনাদ আদি সবার বিক্রম অকারণ ॥ 
লঙ্লা পেয়ে রবণেরে বলে বিভীষণ | 
কার দৌষ নাহি দোষ দৈহ অকারণ ॥ 
মেঘন।দ যজ্ঞ কৰে হইয়া তপস্থী | 
ফল মূল' খাই আমি থাকি উপবাসী॥ 
কৃম্তুকণ নিদ্রা যায়,হৈয়| অচেতন |. 
সন্ধি পাইয়! হানা 'দিল দৈভ্যাগণ ॥ 
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে.মেঘনখদ | 
যজ্ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক-প্রমাদ ॥ 

সেঘনাদের কথ। যতু কহে বিচাধণ। 

বিচ্ৰ বজ্ের কখ। ওশিছে রাবণ ॥ 

বিছ্রিত্র.ঘাজ্ছের, স্থান বটবৃন্ষ তলা । 

মেঘনাদ বজ্ঞজ করে নামে গিকুগ্ডিলা ॥ 

অনাহারে নজ্ঞশালে গাত্রি দিন থকে । 

দ্বাদশ বতনর জ্্রীর মুখ নাহি দেখে ॥ 
নং দশামে আছিল প্রধান প্রোহি হত | 

হাতে লইয়। যাগ করয়ে করিত ॥ 

হান করে পুরোহিত অনিকুগপুঙ্গে | 
অগি আঙি অবিষ্টান হন মন্সর ভেজে ॥ 
আবিষ্ঠন হয়ে অগ্নি রহিল। সন্মুখে | 
মেঘনাদ পুজ। দেয় দশানন দেখে ॥ 

যাঞ্জের আহুতি খেয়ে আঁগ্রর মন্তোস। 
মেঘনাদে বর দেশ হয়ে পরিতো ॥ 
অগ্নি বলে দমঘনাদ বর দিনু তোরে।, 
যজ্ঞ করি বথ। তথ যাহযুঝিবরে ॥ 

পরাঁজয়' না হইবা আমি দিন্ু বর 
অন্তরীক্ষে যুঝিবে হে রিপুর গে চন ॥, 
যজ্ধে আপি, বর দিব তব বিদ্কমানে। , 

এতেক বলিয়া অগ্রি গেল নিজ স্থানে ॥ 

চমণ্কার লাগিল যে দেখিয়া রাবণে। 

রাবণ বলে মেঘনাদ চল মোর মনে ॥ 
ভিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর । 
তোমারে লইয়ে আজি জিনি পুরন্দর | 
ভ্রিভুবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজ] । 
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পুজা ॥ 
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সাক্ষ[তে দেখিব তোর যদ্দের পরীক্ষে। 

ইন্সনে কেমনেতে ফুঝ অন্তরীক্ষে ॥ 
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর । 
শীঘ্রগতি উঠ গিয়া রথের "উপর ॥ 
চৌদ্দবস্র অনাহাঁরে আছে মেঘনাদ । 
'মধুপান করিয়া চিল অবস!দ ॥ 

নয় হাজার নারী তার পরম! সুন্দদী,। 
দেব দামবের বন্যা পে বিদ্যাধরী ॥ 
৷ অন্তঃপুরে নাহি যায় মে চৌদ্দরতসর ৷ 
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর ॥ 

' নারী সন্তাবণে পুক্র নাহি গেল লাজে । * 
বগস্ল (হতে ধার ঘুঝ ধার লডে॥ 

শভকো হস্ডী নডে অর্পন দকৌটি ঘোড়া 
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি আর ঝকড়। 
সারথি সর আজি মংগ্রামে গমন | 

"গ্রামের রথখান করিল সাগন ॥ 

স/জায়ে আশিল রথ অতি মনোহর । 

স"গ্রামের অস্ত্র ভুলে রখের উপর ॥ 
বারদাপে মেঘনাদ-রখে পিয়া চড়ে । 

হন্তা ঘোড়। ঠাট কটক নড়ে মুড়ে ঘুড়ে ॥ 

নিস ঠাটে গেবনাদ করিছে সাজনি । 
'মেঘনাদের বাগভাতু ভিন ভে হণী॥ 

রাজার ছত্রিশ কোটি ঠুখ্য, সেনাপতি । 
মাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘগতি ॥ 

পাল সত সোপ শা পাস্পিি্পিশ তি শট পি শিপ 

সপ পপ পপ পাপ পপ সপ শপ পা 

মহে।দর মহপাঁশ' খর আর দুমণ | 
ভঙ্গ নিরব ঘোর দর্শন ॥ 

মহানাহু শুকবাঙু আর ক্রম 

বাকামুখ মেঘমালা ছুর্জয় বি রুম ॥. 

শুক সারণ শাল চলিল বিদ্ুত্মালী ॥ 

ত।ল 

শোণিতা ৪ বিড়াল। ক্ষ বুলে মহাবলা ॥ 

চলে বট নিঘট, সে বিক্রমকেশরী |. * 

রাবণের সৈর্য যত কহিতে না পারি ॥ 

| রাখে গজে আশ্বেতে কুমার ভাগে নড়ে। 

খিক্মীমত ঘে যাহার বাহনেতে চড়ে ॥ 
তু কুম নর আদি চলে দেবান্তক্ষ। 

ব্রিশিরা -আতিকায়'ও.চলে .নরান্তুক ॥. 



৪৭৬ রামায়ণ ] 
৯ সিরা পাপা শক তসটি শি পাটি তে পিশ পা বিপাশা জজ পোজ পা পি 

নানা অস্ত্রে সাজি চলে কুম!র ও শিরা, খগ্ভনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীণ|। 

রথের সাঁজনি কত নাণিক্যাদি হীরা ॥ * | অমগ্থ্য রাক্ষনী ঢাক ন| হব গণণ! ॥ 

কুম্তকর্ণ পুত্র কুন্ত নিকুন্ত দুজন! ঢেমচ! খেমচ৮বাজে ঝম্প কোটি কোটি। 
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত, ত্রিভুবন ॥ ' সাত লক্ষ দগগাডেতে ঘন পড়ে কাঠি ॥ 

বিরানই লক্ষ বীণ। তিন কোটি শখ । 
দোহ্রী মোহর? শ।ণী গণিতে অসধ্্য ॥. 

পাথওয়াজ সেতার! ঢে[ল তিন লক্ষ কাশী 

খগ্চনীতে দিলাইতে দুই লক্ষ বানী ॥. 
গভীর শন্দেতে বাজে অসঙ্যয মাদল। 

প্রলয় কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল ॥ 

রাঁবণের সাজ্জনে দেবতা চম২কার । 
মহাশব্দে রখেতে সাগর হৈল পার ॥ 
মনেতে ভাবিয়া তবে বলে. লঙ্বেশ্ির 1, 

আগে মধুদৈত্য ছিনি পিছে পুরন্দর ॥ 
সাগর হইয়ে পার সৈহ্য গিল তর) 
চক্ষুর নিনিষে গেল নগর মথুরা ॥ 
ঘোঁরল মথুর।পুরা রাক্ষন সকল । 
স্থখে শিদ্র! ঘায় ঘধুদৈত্য মহাবল ॥ 
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি । 
কু্তনশী বাছির হইল একেশ্বরী ॥"। 
রাবণ বলে 'কহ্ ভগ্ন দৈত্য গেল কোথ। 

স[জিল যে কুস্তকর্ণ করিবারে রণ ॥ আজি দেখ। পাইলে কাটিব তার দাখা ॥ 
ভূমিকম্প) ₹৮ হয় বেন দেখি ভয়ঙ্করে ৃ আসি যদি খংকিতাম লঙ্কার ভিতর । 

ট্ল মল করে লঞ্চ কট:কর ভরে ॥ সেই দিন পাঠাঠাম তরে ২ হমঘর ॥ 

রাবণের রথ লয়ে নোগাঁয় সারথি। | রাঁধণের কথা ওনি কুস্তনশী হালে । 
রাজহংয় বহে রথ পবনের গতি ॥ টালা ইয়া! গেল, দৈত্য তোমার তরাসে ॥ 

হৃস্তী ঘোড়া নূড়ে ঠাটি কটক ওপার । তোমার বাঁণেতে ভাই কাঁর নাহি খন । 
সপ্তদ্বীপা! পৃথিবীতে লগে চমতকার ॥ সহোদরাঁ ভগ্মী রীড়ী কৈলে সুর্পণখ। ॥ 
ইন্দ্র জিনিবারে করে এতেক সাজনি | তার স্বানী মারিলে হইয় মহারুজ | 
নিজ ঠাট রাবণের শত ত অক্কৌহিগী ॥ ' ; মোরে য়াণ্তী করি ভাই সাঁধিবে কি কা ॥ 
ইন্দ্র,জিনিবারে সব 'কারিল গমন |. ধন্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার । 
চারিদিকে নানা শব্দে বাঁজিছে ধাজন ॥  সন্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভাগিনা তৌমার । 
শত লক্ষ কাশ ভিন লক্ষ করতাল। আপনার কথ! ভাই আপনি বাখানি । 

'সহজ্েেক ঘণ্টা ধজে শুনিতে রসাল ॥ চৌদ্দ হাজার জায়] তব বিভা কয় রাণী ॥ 
ভেরী ঝাঁবরী'বাজে'ভিন কেটি কীড়া। | তুমি বলে.ধরে আন পরের শ্বন্দরী | 
আগে চলে লক্ষ লক দামামা দগড়া, ॥ সবে মাত্র বিভ| তব রাণী মন্দোদরী ॥ 

কনক রচিত. রথ প্রভার জ্যোতি ত। 
চড়ে তাহে প্রধান যতেক €সনাপতি ॥ 

তিন কোটি সাঁজিয়ে চিল তাি ঘোড়া । 
শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি আর বাকড়া ॥ 
মুদগর মুষল'টার্গি খণ্ড! খরশ্ু!ন | 
বাছিয়। বাছিয়! তোলে খরতর বাণ ॥ 
মরা চলিল দুর্জয় ধনুর | 
তাঁর মম বীর নাই লঙ্কার ভিন্তর ॥ 
কুশ্তকর্ণ নিদ্রাভঙ্গ *ল সেই দ্রিনে | 
ইক্দে জিনিবারে চলে রাঁবণের মনে ॥ 
ক দিন জাগে ছযা মাঁমের অন্তর। 
নিদ্র।ভঙ্গ হ'য়ে উচেক্ষুধায কাতর ॥ 
ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অম জল । 

' নিদ্রা ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধ।য় বিকল ॥ 
সাত শত খাইলে মদের কলদী। 
পর্বত প্রমাণ মাংদ খাম রাশি রশি ॥ 
অদ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ । 

এ 

চে 

০ শপ সপ পর পা ৯. সপ সা 

জি ম্পি 

সপ 

২ শেপ শশা শী াাশাীক্িটী শী 

€ 

রঙ্গ 

পপর এ 
ঙ্ পপর এ _ 

সপ পাশা পা 
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হইলে তোমার-কোপ কম্পে দেবগণ, | 
৷ অনন্ত, বান্ুবী পলাঁয় দৈত্য 'কোঁন জন ॥ 
কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী, দেহ দাণ। 

লবণ 89 পুল দেখ বিদ্যমীন ॥ 

কুড়ি পাটি দন্ত মেলি দশানন হানে । 
কেতকী কুহ্বম বেন ফুটে ভা্রসাসে ॥ 
দশানন বলে আমি ন। মারিব প্রাণে এ 
ইন্্র দ্জদিবারে ফাঁব আন্ছক নো'্র সনে ॥ 
কুন্তনশা চপল যাবণ আজ্ঞা.পেয়েশ। 
শুয়েছিল শ্নধদেত্য তথা গেল ধেরে ॥ 
কুম্তনশী ধাইয়! বার আনুরিত চুল । 
নিদ্রা তসে উঠে মধুদৈতঃ মহাবল ॥ * 
ঘুর্ণিত লোচনে, দৈত্য শঘ্যাপরি বোমে]।, 
কুন্তনশী ভ্রাম দেখি তাহারে গিজ্ঞাসে॥ 
আচস্বিন্ডে মখুরা কেধ গঞ্ুগোল |. 
গড়ের বাইমে'কেন কটকের বোল ॥ 

কুন্তনশী বছে রর এ | 

এন ঠা ॥ 

? গাখারে। 

রঃ রন কটিারে ॥ 

সনে রর অ্ সি রে রা ॥ 
দৈভ্যের কথা কুস্ঠনশা কয় । 

রাবণ রঃ সনে বাদ মণ শিম্চর | 
থাকুক তোলার কার্য না পারে বিধাতা । 
রাবণের সঙ্গে বাদ অহ্যের পি কথ! ॥ 

রাবণের দোষ রে তুমি সন্ব দোবা। 

আম।রে আনিলে হরে তিন প্রহন ।নশি ॥ 
অবিচ।র কন্মু'কেন করিলে আপনে |, 
আপনি করহু কৌপ কিসের কারাণে ॥ 

র।বুণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে । 

তুষ্ট করি আসপিয়াছি দিক্ট অনুনোগে ॥ 
তু হয় কহিল আমার বিদ্বানানে | 
দৈত্য এসে সন্ভাষ করুক মোর সনে ॥ 
প্রধান কুটুন্ব তব হুর মম রা 
আদরে বাটাতে আন কয়ে মিষ্ট 

তুমি নাজ 

কথা ॥ 

্পটি্প তি স্পাশিপাসড শস্িপিস্পাস্পি্াসি স্পা পাছি ছি পা পি ৯ ২ ররর হি সপ শত আপীল দে 

পূর্ব কাপে যদি কিছু কহে মোর ভাই 
নহ্ক সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই ॥ 
ভাত কথা শুনি ঘধূদৈত্য হাসে 
 যোড়হাত করি ঠোল রাবদের পাশে ॥ 

ূ জজ বলে করোছলে বড়ই প্রমাদ। 
| আমার ভগিনী আম, এত বড় সাধ ॥ 

বর্গ মর্ত্য পাতালে আমারে করে ডনু। 
ূ রমন নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর ॥ 

| কত বল ধর তুমি কত আছে জনা । 
“কে নস [হঘেতে দেহ লঙ্কীপুরে হানা ॥ 
| ভোরে বানি লইতাঁগ' দাগরের পার? 

| ভম্মরাণি করিভাম মথুরানগর 
। ভগ্গী এসে বিস্তর কা'ন্দল পায়ে ধারে 
৷ ভদদীর কাতর দেখি ক্ষমিলাম তোরে ॥. 
| মধদৈতা রাবণের বনিলচরণ। 
1 খেংড়হাত করি বলে শুঘহ রাবণ ॥ 
| তোমার মগ্রাছে হরি হরে করে ভয় | 
| আনারে করছ কোপন্উগবুজ নয় ॥ 
| হীনপীর্ধ্য দেত্য মায়ি তুমি মহারল | 
|  অপরাপ না কর হ রা নি নকুল ॥ 

ৰ পরম পঞ্চিত ত ভুগি লঙ্কার 

্ আ[ম|র নগুর|। তব ভোগে নন রর ॥ 
আবাধ ভাখাণ দোল 2।জ্লস। করহ । 

| ০ 58 রর সদ দাপুি ? দেহ ॥ 

তত নাময়। রাবণ । 

গল গমন ॥ 

৯ 

দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈগ্ধর 

দশানন বলে তব চারত্র শুন্দর ॥ 

মধুদেত্য বলে আর্জি থাক এইখানে । 
কালি গিঃ রা দ্ধ কর পুর গনে॥ 
রাবণ বলে কালি, কুম্তকর্ণের শ্যন | 

কৃন্ত €র্ণ গিদ্রা গোলে যাবা কোন জন ॥ 

পা নি হল পণ্চাতে রাবণ । 
অন্তঃপুরে গ্রবেশ করিল দুইজন ॥ 
সিহ।সনে বস[ইং ঢা] দশা(শনে । 

ঘযখাবোণ্য না ন রর অধ্য যত জঅতশ ॥ 
ূ 
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নানা ভোগে রাবণেরে ভুপ্তায় দানব |. র ভরতে নির্মিত ঘর ভুয়া চৌতারা | 
তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়। গৌরব দেবকন্য।গণ তাহে রূপে মনোহরা ॥ 
রাবণ বলিছে দেত্য শুন মোর বাঁণী। স্থানে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশাল1 ॥ 
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রক্তনী ॥ দেনগণ ইন্দ্র করে তাহে খেলা ॥ 
কত অস্ত্র আছে তব জীঠি আর ঝকড়া | নাহি শোক ছুঃখ নাহি আকাল মরণ |" 
কত সেন! আছে তব হু/তী আর ঘোড়া ॥ | ব্রিভূবন জরিনি স্থান, ভূননমোহন ॥ 

আপন কটক ল'য়ে চলহ্ সত্বর। ৷ সদানন্দময় যে অমরাবতী নাম । 
লুটিব অমর|বতী রাত্রের ভিতর ॥ যত দেব আমি তথ! করয়ে বিশ ॥ 
রাত্রের ভির ব্বর্ণে করিব সংগ্রাম ৷ নান! রঙ্গ নৃত্য করে বন পক্ষীগণ | 
আিবার কালে হেথা করিব বিশ্রাম ॥ ' | কুসুম স্থগন্ধে সবে আনন্দে মণন ॥ 
মধুদৈত্যের হাতী বোড়া কটক বিন্তর। .; গ্রমাদ পড়িল তাহ ইন্দ্র নাছি জাত 
সাজিয়' রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥ ৃ অমরনগরী গিয়! নেড়িল রাবণে ॥ 
অন্তরীক্ষে ঠাট কটক উঠে মুড়ে মুড়ে। বণ বেডিলন্বর্ণ শুনি 5552 

রাত্রি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে ॥ দেবগণ লয়ে গেল বিষ্্র গে চর ॥ 
বিমম অমরাবতী'না পাঁরে লঙ্ঘিতে । বিষুর ণিকটে ইন্দ্র ক€রেশ স্তবন । 
অসঙ্থ্য বেড়িয়া ঠাট রহে চারিভিতে ॥ রাবণ মারিয়া! রক্ষা কর দেবগণ ॥ 
ভ্রিভুবণ ছিনি স্থান অমরনগরী | দেখিয়। ইন্দ্রের আস হাসে নারাম্ণ 1 
প্রবল মাঁণিক্য মণি €শোভে সারি সারি ॥ | দেলগণ আশ্বাসিয়া। বলেন, বচন ॥ 
স্থবর্ণ নিম্মিত পুরী বিচিত্র গঠন । নারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর | 
উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন ॥ | এ শরীরে মামি না মানব লঞ্ষেধর ॥ 
শত যোজন সুরপুর আডে পরিসর | তোন।রে কহি যে ইন্দ্র শুনহু কারণ । 
দীর্ঘ ওর নাহ তর বায়ু অগোচর ॥ আমা.বিনা কার হাতে না হরে রাবণু,।॥, 
একৈক যোজন এন ছুয়ার গঠন । ব্রঙ্ম। বর দিগ্লাছেন তপে হয়ে তুষ্ট । 
বহু অনক্দীহিণীঠাট দ্বারের রু্ষণ ॥ । বিন। নর বানরেতে না মরিবে ছুষ্ট ॥ 
মোণার কপাট খিল পর্বতের চূড়া । | পুথিবাসগুলে আমি হব অবতার । 
সোণার হুড়ক্ষ। তায় নবরত্র বেু। ॥ | সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার, ॥ 
শত অচ্চৌহিণী ঠাট ইজ্জের গণন | দেতার হাতে কভু না মরে রাবণ? 
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে থানা ॥ | যুদ্ধ করি খেদাঁড়িয়া দেহ দেবগণ ॥ 
এররাবত উচ্চৈঃশ্রবা থাকে চারি দ্বারে । | বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীদ্রগতি |; 

' কাহার নাহিক শক্তি পথ লঙ্ঘিবারে ॥ যুঝিবারে সাছিলেন অমরের পতি ॥ 
শতু বুন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুবী | ভুবন উপরেতে ইন্দ্র অধিকার । 
শচী দেবন্যা তথ। পরম! সুন্দরী ॥ রি দিক্পাল আদি হল! আগুসার ॥' 
পরম। সুন্দরী সুন্দরী শী তিনি মুখ্য রাণী | দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে » 
ত্রিভুবন গিনি রূপ দেবতাঁমৌহিনী ॥ যক্ষ রক্ষ লয়ে আইলা যুঝিবার তরে ॥! 
গদ্ম কোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর । একবার ব্রাবণের যুদ্ধে পাইল লাজ । 
নানা রন পরিপুণ পরম স্বন্দর ॥ অ'রবার আইল কুবের যক্ষরাজ ॥ 

রা 

শ 



সস সি পি এজি 

ঘম মৃত্যু সংগ্রামে আইল ছুইজ জন নর 
একবার যুদ্ধে দৌহে জিনিল রাবণ ॥ 
ভঙ্গ দিয় পলা ইল রাবণের বুদ্ধে। 
আরবার আইল ইন্জ্রের অনুরোধে ॥ 
পাঁতালেতে বাহুকীরে যা রাবণ। 
ই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ ॥ 
আইল তিরাণী কোট চিত্রিণী শস্িনী?। 
যাহার বধের জ্বালে কীপয়ে মেদিশী ॥ 
একবার বরুণেরে জিনেছে রাবণণ। 

“সই কোপে যুঝিবারে আইল বরুণ ॥ 
কুম্তন নম্র আর আইল বিদ্তাধর | 
ইত*প্রেত পিশাচাদি আইল বিস্তর | 
চনত সূর্ধয আইল বক্ষত্র আর বার। 
রাবণ্র রণেতে হইল আগুসার॥ 
শনি রাহু'কেত আদি নত গুহগণ। . 
বারি দিবা ঝড় বস্তি » মাইল তখন ॥ 

মর দেখিতে আ।ইংলন মাহেশ্খরা | 
ঢৌঘাটি যেগিনা তং সঙ্গে সহচরী ॥ 
দন্সর আঅসাগ যাও যোডমা বগলা। 
নেোণী ফ্দ্াণী দেখা পন্ধাণা ডি ॥ 

শলাসহহে বার।ডা বেন নাথ! হস | 
কাত্যাযনা ঢাম৭। গলাতে ম রা ॥ 

খে আইলেন দেপা বেএ ভদ্রঙ্গর | 

| 

নাজ আদি করি মারিলা কটাকে। 
প. পর তরে রহিলেন অন্তরীক্ষে ॥ 
ম. লাক মর্ত্টলোক আইল পাতাল । 
স. কষে পড়ে অস্ত্র অগ্নির উথাল | 
»,ন। অস্ত্র পড়ে নাহি যায় সংখ্য। রূরা. 
_মরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধারা ॥ 
হন! অস্ত্র রাক্ষদ করিছে অবতার 

স্বরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার ॥ 
জাটা জাঠি শেল শুল মুঘল মুদগর | 
বাণ্ড খরসান বাণ অতি ভয়ঙ্কর ॥. 
পড়ে গদা সাবল নাহিক.লেখ। জৌখা। | 
চারিদিকে ফেলে বাঁশ যার যত শিক্ষ। ॥ 

ঞশী 

দাছুক অন্োর কাব দেবে লাগে ডর ॥ 

_ উত্তরাকাণ্ড ৪৯৯ 

1 বঞ্চে রথে ঠেকাঠেকি"ভাঙ্গি'পড়ে কত । 

পা সপ স্পেস সাপ পা স্পা 

হস্তী ঘোড়া চাঁপনেতে হস্তভী ঘোড়া হত ॥ 
নড়ে দেব দানব গন্ধর্ধৰ নিগ্যাঁধর | 
লেখা জোখা নাইবা পড়িছে বিস্তর ॥ 

দেব অস্ত্র ব্াক্ষসাস্ত্ করে অবতার । 

সকল অমরাবতী বণে অন্ধকার ॥ 

৷ ছুই সৈন্য ঘুদ্ধে পড়ে রক্তে হয় রাল। । 

সস শত সপ শপ পি শসা 

শপ ৮ পাপা 

সীল পপ পাসে 

পপ ১ এলি নল 

রর 

রঃ 

ূ ূ 

'রক্ডে নদী বহে থে যেন ভার্রগাসের গঙ্গা ॥ 
হস্তা ঘোড়া ঠাট কত রো পত্লি ভামে। 
হরিমে পিশাচগুল! মনে মানে হাদে ॥ 
বিন্বকে বিশ্বকে রঙ বাদি উঠে তেব)? 

। শকুনি গৃধিনী তাহে করিছে গারণা ॥ 
ইন্ত্র বলে রাবণ কি কবিন ঘুদ্ধ স্থল । 

। জনে জনে ঘুঝ দ্রেখি কার কত ধল॥ . 
শুনিয়া ইন্দ্রের কথ। হ!গিল রাবণ। 
মো র মনে বর হলি দেবগণ ॥ 
বরুণ কুবের যম-ছিনেছি মান্ধাতা । 
ঘুনিবে আমান মানে কে আছে'দেব্তা ॥ 

হেনকালে শনি গেল রাবণের পাশে 

দএন[থ। খানা পড়ে দেবগণ হামে॥ ৃ 

বিরত ও আকার রাবণ মাম ভিতরে 
টা দেব্গণ উপহাস _ বরে ॥ 

। দশমাথ। খসে পাড়ে বল নাহি টুট। 
প্রঙ্গার ক তার দশ মা গা] উঠে ॥ 

একবার ভিন্ন শনির আর নাহি রণ। 

উড়িল শণির প্রাণ দেখিঘ়। রাবণ ॥ 
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে না মরে । 
শনি পলইগ। গেল রানণের উরে ॥ 
শনি পলাইল-সে রাক্গমগণ হালে । 

(হনকালে ধন গেন রুবিণের পাশে ॥ 

ঘশোরে দেখয়। পরে দশানন হাসে,| , 
নরিণরে কেন যম আইপি মোর পাশে ॥ 
যম বলে রাঙ্ষদ কি কারস অহঙ্কার 1, 
সেই দিন আমি তেরে করিতাম সংহার ॥ 
ভাঁগ্যেতে ঝাটিলে প্রাণে ব্রল্গার কারণ। 

ব্রঙ্গা! গাজি নহি হেথা জীবে কতক্ষণ ॥ 



৪17০ 

আছুয়ে চৌমটি রোগ ঘসের সহতি $' 
রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীঘ্রগতি ॥ 
ব্রিভুবনের মাথা জানে বালা দশাশন | 
ব্র্ষ অগ্নি শরারেতে ভ্বানিল তখন ॥ 
পুণড মরে রোগ সব ডাকে পরিত্রাহি | 
সহিতে ন। পারে সবে গল যম ঠঞ্জি ॥ 
রোগ. গীড়। পলাইল ঘমরাজ হাসে। 
দোর কাছে বম' তুমি দর্প কর কিসে ॥ 
যন নলে রাবণ ক করিস জহঙ্কার | 
হার হাতেতে তোর সরংশে আংভার ॥ 
2) 2২ ও 22 এ রিজিজু 

রঃ গপীড়। পল ইল মনে পাহীল আশি । 
তোর মবংশে বিনাশ ॥ 
ত% হইতে অমর । 

অমর হইতে আন্ছা নাহি দিল ঝর ॥ 
অবশ্য মরণ হবে মার্ন মোর ঘরে | 

চক্ষু পা? কাইগ| প্লে শের কিরে ॥ 

ধম রাজ রাবণে ছুদনে গালাগানি। 
দুরে ছৈতে শুনে কুন্তটর্ন মহাবদী ॥ 
বাইরা বার কৃ] বস গিপিবারে | 
কৃম্ত+নে দেখি যায় পল। ইয়। ডয়ে ॥ 
পল,উয়! রাহে যদ ইজ্জত গছ | 
দৌখয়া বলের ভ কহে পরপর ॥ 
সর্ববজন মরে বয় তোম। দরশনে | 
বম ভুমি ভগ দিলে যুঝে কোনজনে ॥ 
হেনকালে পনন বহিল মহাঝড। 
উড়্াইরা রসে একত্র কৈল জড় ॥ 
মানণের যত ঠাট ঝাড়ে উড়াইল। 
ভয়েডে রাবণ ষাঁজ। চিন্তিত হইল ॥ 

কুস্তকণ্ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে। 
রৃস্তদ* চলিল পবনে গিলিবানে ॥ 
কুশ্টক্ষর্নে দেখিয়া প্বন দিল রড়। 
পলা ইল পবন ঘুচিল সব ঝড় ॥ 
পরন পলায়ে গেল মনে পাইয়া ডর | 
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর ॥ 
বরুণের মায়ে সকল জলময়। 
ভল দেখ রাবণের বড় লগেভদ ॥ 

[মার দর্চেতে 
করিলে নিস্তর ত 

1 

সক শা পাপাশপিশ শিট তা শি 

৪৯০২০ পপি 

শা শী সি পে ্পাাপীশপ্পীস শা | শপ পি শি শশা সপপাসপ পাশা পা পাপ শি পা শীলা 

সপ শট পপি শি পি শপ আপ হিরননে 

সপ পপর পপ. সপ পা 

পি পপ পপর সা সস পপ পপ ৮ সপ শপে শা তা 

গন | 
শিপ অপর 

কুম্তকত পন নাহি তয় দুিয় শরার। 
আর যত পেন। মব হইল অস্থির ॥ 

বরুণের মায়! চূর্ণ করাতে রাবণ | 
অগ্নিবণ ধনুকেত্তে' ঘু'ড়ল তখন ॥ 

অগ্রিবাণ মাবণের অগ্নি অনতার । 
অগ্িব,ণে অবপ্দন পরিল সাহার ॥1 

বরণের মারা যদ ভঙ্গিল পাবণ । 

রাণেতে প্রবেশ করে বত 'ঙহগণ ॥ 

একাদশপ্রদ্র আইল দ্বাদশ ভাঙ্কর। 

বর্গ মত্ত্য পাং তা ন হইল দাপ্তরিক, ॥ 

কি 
ক 

ডল ৩ 

একেবারে হইল দাদশ সাধ দয়। 
ভদযতে লাকিমগণ গণিল আশ ॥ 

ধনুকেতে রাজ। যোছে বণি পাল ॥ 
€ত বরি'য়ে আমর উপাল ॥ 

ছি) 
বাণ হু 

রাবণের বানণেতে দেন ভ।? 

গৃধ্যাতিজ শিষ্ত,ইল রাবণ গ্রভাপে ॥ 

দেবতাপগুণে হি 

মেঘনাদ জয়ন্ত দ্রদণে 

নাঁ্পুন্র ঘঝো দুজনে এপ। 

কস শিলা হানণ। 

াহিজ ভান] 

দর 

গান ॥ 
ডা র্ 

তি রে চা 
টি জজ 1 

আচদ্িতে জয়ন্তে মা দেখি কি কাণ। 
মেঘনাদের বণ বুঝ না পারে মংহতে | 
আছে কি না আছে বেঁচে না পাজি বলিতে 
অন্তংপুরে নারাগণ যুডিল ক্রন্দন | 

যম গিস্ন। ইন্দ্রে কহে গ্রবোধ ব্চন ॥ 
পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হতো দেখ! 
মরে নাই জয়স্ত সে পাইয়াছে রক্ষা! ॥ 
পৌলব দানব তার পাতীলে নিবাস । , 
লুকাইয়া জয়ন্ত রয়েছে তার পাশ ॥ 
মের বোধে ইন্দ্র সন্বন্রে ক্ুন্দন | 
তবে ইন্দ্রনাজা গেল চত্ীর সদন ॥ ইজ 

পপি 



টির ৪. , 

উত্তরাকাণড ৪৮১ 

তামা বিদ্যশানে দেবগণের সংস্থার ।. অমর. দেবতাগণ নাহিক মরণ | 7777 
রাবণে মারিয়া মাতা! কর প্রতীকার ॥ নাসিা কর্ণের পথে পনায় তখন ॥ 
চো ঘটি যোগিনী ছিলি দেবার ংহাতি | আবণ নামক! পথ ঘরের দুয়ার । 

মল যোপিনীগণ চলে শীগাত ত॥ * "তাহা দিনা দেব" | বের আপার ॥ 

ত যোগিনীগ্ণ চলে নেচে নেচে । স্ব হেভে দেবগন ছাড়িয়া, ফেলে । 
পপি 

) 

রি ও ও খাইয়! বোগিনী লব নাচে ॥ [তি প। তঙণা, ফর পড়ে ভূমিতলে ॥ 

দেখতে ঘোগিনী সব মহা ভয়ঙ্করে | + কুছ শেপ থে কার শাহি অব্য/হতি। 
এনএ যোৌগিনা শত রাকসেন্সহাৈ ॥ | হইল সয়র ত্বর্ধে ময়দ্য় রতি ॥ 
দশাঁনন বলে মাতা কর অনবান |" | শরকাদন রাত্রি মাত জাগে কুস্ত কর্ণ | 
দ্ধ সম্বরিয়া তুমি য'ছ নিজ স্থান ॥ ককণ নিদ্র খেল সুখী €দবগখী ॥ 
»মালে জিনিয়া তব, হইবে কি কাধ ূ ছদ মাসে এক দিন জাগে কুণ্তকর্ণ। " 
£মিথুদি হার মাতা পাবে বড় লাজ 1 ধনী এভাতা হইলে সবার ফান ণ 
রানের র বচনে ট রা বন গৈল ৪ | রাছি পোহাইল বার নিদ্রায় নিভোণ | * 
চৌনট্টি বোগিনী লয়ে চলিল কৈলান ॥ 1 এভকণে লগ গাইল দেবতা মকল ॥ 
একে এাক্লেদেবগণে ছিনিল রাবণ । | কুস্তপ্ণ নিদ্র। গেলে পাব চিত্তিত | 
'ইন্দ আর র'বণ দ্বুঙ্গনে বাজে রণ ॥ ূ হাথে জনি লঙ্ক।পুরে পা্টার পরিত ॥ 

এ্ঃনাতি চড়ে উদ নভ অন্দর হাতে । 7 ইঞ্দঘং রাবণের বাজে মহারণ ন 
2 ঘা বণ রালা আইল দন্য রথে ॥ 1 ছুইদেনে নানা বাধ কান টি |. 

ইা্দের নে ব্জ আন করিছে গর্ভিন | 1 ছটিলনে বাণ মার়ে,আহ 7 খগ্ডোন।। 
বহর গদ্ছজন শুনি চিন্তিত রংবএ। | ঢাংদিকে বাণ ফেলে পান যতি শি ॥ 
€. ₹, সালে কুম্তুক' আঃ ণ পাঈন্য। ৃ 9৯ কন নস কেশ সান 11৩ 1 

উতপ্ঘা সন্মুখ নামি নন দামে ॥ প্রুদ দাস বাণ হাক্র পান সশেতেতি ॥ 

ছকর্ট বলে ইঞক্ অর বাল কোণ! ১২ "বান ছাপ ১৮ দেখ দেবগন 

এণপুত্রা শিবণা ব্শিব দেল্ভ1 ॥ 
বি 

ররর রি সি টি ৫০424 টু মিঃ টি বক খালাত টা ৮ উর 7 ভা , 11: 

বি হী ন্ তে. আর নখ লাডা | এ খা ৪ 2 পানশিন পরণিত | 

৮৮৩ 1৮বাইর। বজ কারেবাবু গুড়া | ছে পিঙ্গাগ্র মলিন দিয় খিট। পতিত | 
ঈা ভন 1 ভাল | নি নাত ০1 শব তেনে পরু।পন | শ্€ঘ বঞ্কো কুম্তকণ ভাঁড় অহঙ্গার । ৃ 4 19141 11. | 

হা 1 উল রি 

দ্র অন্ত্রেআমি তেয়ে কমি মার খ।  মবোপত্ধ পারত শাম অচেতন ॥ ০ 
17 -9 চা শি হশত 

ভা তন 22122 উপন্রে। 
টি 

ৃ 

নহামক্্র পাড়ে ইন্দ্র বন ৮ নয 
417 দিয় কুম্ভক্ণ বস্ত্র আন গিলে ॥ র 75588 ৪ ডু গাবনেশে % 

খ্ জন্্র গিলে বার ছাড়ে সিংহলাদ। দো হাহ বাদ্দেগহান্ডে ও গল য় 

দেখ ঘত দেবগণ গণিল পরমাদ ॥ নাণ.এ. পাখনা লিল এর।বত গায়িন। 
চাল নে কুন্তকর্ন দেবত! গিলিতে আবস।তে,লোটায় রাবণের দশ মাথা | ৃ | 
হরেতে €বতাঁগণ পলায় টিভিতে ॥. ১ 

সহি নাশ হেতুন্তারে সিল 'বিধতা |] 
১।0ভিতিত ও লাক দিয়। গিলিছে তেব ॥ 
টু 

+ 7] 
টি, ্ রি 

এ 

ভাহার অবস্থ। দেখে হাসেন দেবতা! ॥ 
(৮1721 হ0১*।র বুক ছড় ঘায়। 
১২ 272০5 2 টি চনে নি 
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৮২ রর 1 | রামায়ণ | র্ 
এ পসপা্িপস্মপর0 

টি 

সিপিপাপাপিশা, পপ্টপপ্পা্ি পিপি পানি তা শা পাপে পাস 

খান খান হয় অঙ্গ দত্ত দিয়া চিরে । মেঘনাদ জানে বাণ বড়-বুড় শিক্ষ। । 

প্ররিত্রাহি ডাকে রাবণ বিষম প্রহারে॥ | যজ্জেতে পাইল বাণ কার নাহি রক্ষা ॥ 
হরিষ দেবতাঁগণ জিনিয়া রাঁবণ। এক বাণে ভূজঙ্গম অনেক জন্মিল । 

শিরে হাত কান্দে যত নিশীচরগণ ॥. “! হাঁতে গর্লে দেবরাজে বা্ধয়া গাড়িল॥ 

রাবণ হুইল বন্দী ক্ষেঘর্নাদ দেখে । ৷ বিষের দ্বালাতে ইন্দ্র হুইল মুচ্ছিত।. 
রথে চড়ি মেঘনাদ উঠে অন্তরীক্ষে ॥ * | ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বরিত ॥ * 

 মেথনাদ গড্জে যেন মেঘের গর্জন | স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ। 
ঘরে ন! যইস্ ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ ॥ 
র।বণকুম্ধুর আমি নাম মেঘনাদ । 

আজিকার ুদ্ে তোর পড়িল গ্রমাদ ॥ ' . 
,পিতাঁরে ফরিলি বন্দী আঁম। বিছ্যমানে |. 

রাক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন ॥, 
ইল্তে ান্ধে মেঘনাদ পিতা বিদ্যমান । “ 
মেঘনাদে রাবণ সে করিছে বাখান ॥ 
আমারে বাদ্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ । : 

পদ এ 

শা স্পীশ শশী স্পীশিস্পাপা পাসে পাশা 

বিনাঁশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে ॥ হেন ইন্দ্রে বান্ধিয়া করিলে, পুজ কাজ ॥ 
"গর্জজিতিছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে । ইজ্দ্রকে নান্ধিয়! পুক্র লহ লক্কাপুরধী | 

, মেঘনাদ গর্জনেতৈ ইন্দ্ররাজ হাসে ॥ তবে আগি লুটিব এ অমর নগরী 
তোর ঠাঞ্জি শ্তনিলাম অপুর্ব কাহিনী । ; মেঘনাদ বলে পিতা আতা কর তুগি। 
পিতা হৈতে পুক্র বড় কোথাও না শুনি ॥ | ইন্তরকে বান্িয়া আগে লয়ে যাই আমি ॥ 
এত যদি.ছুজনে হইল গাঁলাগালি। . | শুনি মেঘনাঁদের বচন দশানন । 
ভ্রইজনে যুদ্ধ বাজে '্োহে মহাবলী॥ : আজ্ঞ| দিল রূর তাহ! যাহে তব মন ॥ 
অন্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হ'য়ে লুকি। | আজ্ঞা! পেয়ে মেঘন।দ ইন্দ্রকে ধরিল। 
মেঘের আঁড়েতে 'যুঝে মেঘনাদ ধানুকি ॥ | রখের নিরুটে লয়ে কহিতে লর্গিল ॥ 

'নানা অস্ত্র মেঘনাদ কেলে চারিভিতে। | পিতারে 'বান্ধিয়াছিলি এরাবত পায় । 

ূ 
ূ 

ফীফন হইল ইন্দ্র না পারে সহিতে ॥ . | বাদ্ধিব তোমারে ইন্দ্র রথের চাকায় ॥ 
অন্তরীক্ষে থাকি কাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে । । ইন্দ্রে বান্ধি পাটাইল লঙ্কার ভিতর । 
কোথ। হৈতে পড়ে বান কেহ নাঁহি দেখে ॥| অনরনগরী লুটে রাজা লঙ্কেশ্বর | 

খাঁগ্ড খরশান শেল শৃূল একধারা । "একে দান তাহে অমরনগ্ না। 

চারিভিতে পড়ে যেন আকাঁশের তারা ॥ বাছির়] বাঁছিয়। ৪ লুটে স্ব; সবিষ্ঞ[বরী ॥ 
৮৯ 
সপ আল, 

রে 

নান অন্ত্র মেঘনাদ করে বনদ্িষণ | ন।ন। রত্র মাণিক্য ভাগুার হৈতে নল । 
জর্জজর হইল বাঁণে যত দেবগণ ॥ , স্বর্নীবপ্ত।ধরী তথ| অনেক পাইল ॥ 
ইন্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন । শচারে চাহিয়া বেড়ায় রাজা দশনন | 
একেম্বর থাকি ইন্দ্র করে মহারিণ ॥ শী লয়ে দেবগণ হৈল অনর্শন ॥ 

নি 
'সন্ধান পুরিয়া ইন্“উদ্ধ দৃক চায় 
কোথা হ'তে আসে বাণ দেখিতে না পায় 
সহজ্র চক্ষেতে ইন্দ্র মা পাঁয় দেখিতে । 
দেখিতে না পায় জার না পারে সহিতে ॥ | প্রবেশে নন্দনবনে রাজা লক্ষেশ্বর ॥ 
মেঘনাদ যুড়িলেকক বন্ধন নাগপাঁশ। ' | গারিছাত'ৰৃ্ষ উপাঁড়িল ডালে মূলে । 
তাহা! দেখি দেবগণে লাগল তরাস ॥ | লুটিয়। অমরপুরী চলে কুভৃহলে ॥ 

শী জন্য রাবণের ছিল বড় আখ । ।- 
শচী ন। পাঁইয়। রাজা হইল নিরাশ 
ইক্জ্রের নন্দনধন দেখে মনোহর ্ঃ 

মী 



সঃ 

& 
এ রঙ 

০৬০ ০৯৬ দি পিং পেত সি উন পাপা ৯ পি ভীত লাক্স তে সা জা শা ছি পাস লি পি পাস লি ০ লি পি ৩ উ্ত কাণ্ড ॥ এ ৪ ৮৩" 

সি ৮ ৯পস্সি পাপ তিস্তা এলে 
সা পাম্পি এসি পাপা পালা পিসপিপাসিশরীত পিপি পিল ০ ২.৯ লা ৬ সপ 2 ৮2223228 

লগ্কার ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান। . ূ ঘোড়া: ত বলে রাবণ ব্রদ্মার গোচর। 
টক ছত্রিধ কোটি সম্মুখে প্রধান ॥ ত্রির্বন জিনিলাম পাইয়া তব বর! 
মেঘনাদ গেল তবে বাঁপের ঘ্োচর। . | সকল.জিনিনু আমি তৌমার, গ্রসাদে ।. 
পাবণ বলে ৫কাথাঁর রেখেছ পুরন্দর ॥ ইন্দ্ে বাদ্িাছে মোর পুজ নেঘনাদে ॥ 
ইন্দমীজ করিয়াছে ত মার অনন্থা। যজ্শাঁলে বাখিয়।ছে দেব পুরন্দরে | 

হের্ন ইন্ছে বাখি পুক্র-রাখির়ীছ কৌর1। | জীজ্ঞা কর আনি মি তোগার গেচরে ॥" 
দেঘনাদ বলে জবে বাপের গোচর |» | ব্র্গ।'বলিলেন রাজা চল যজ্ঞশাল! | 
বুদ্ধির। রেখোছি ইত লঙ্কীর ভিতর ॥ ৷ €মবনাদের যজ্ঞ দেখাঁইবে নিকুত্তিলা। ॥ 
লোহার শিকলে বাদ্দিয়াছি হাতে গলে । । আঁচ আগে বর্ম! যান পশ্চাতেরাবণ | 
বুক পাথর চ'পার়ে রেখেছি বন্ঞরণালে ॥ । তীর পাছু চলিলু রাক্ষন বিভীষণ ॥ 
এত বদি কহে/গেঘন[ুদ বীররর | মেঘনাঁদের যজ্ঞ দেখি ব্রহ্মার হৈল হাঁস 1, 
রাজপ্রনাদ পার বনু,ব পের গেচর ॥. মেবন[দে ত্রশ্নী। বলেন করিয়া প্রকাশ ॥ 
বনু ধন্ পাক্স কুট ন্অমরনগরী | তোর বাপ ইন্দ্র রণে পাইল পরাজয় 
দ্বিথিগয়, দ্রব্য রাঃ | আনে লঞ্চাপুরী ॥  ) হেন ইন্দ্র শিন তুমি সংখামে ছুর্্বয় ॥ . 
দেব দানের কন্যা লয়ে কেলি করে॥ | তোর বাণে ভ্রিভুবম হইল কম্পিত 
ত্রভুবন জিমিল সে রাজ। লক্ষ্কথরে ॥ 1 আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিত ॥; 
কৌভুকেতে লঙ্কাপু্র হাছে লঙ্কেশ্বর | | বর মাগ ইন্দ্রছিত তুষ্ট হৈনু আধি।' 
সকল দেবতা গেল ত্রলার গোচর ॥ স্যট্টি র*1 কর ইন্দ্রে 'ছাঁড়ি দেহ' তুমি ॥ 

আচন্বিতে ত্রহ্ধ। তব স্ষ্টরি হয় ঘাশ। | ইন্দ্রতিত বলে আগে দেহ ভুমি বর। 
দিবা বাক্রি*গেল চন্দ্র সুর্ধ্যের প্রশ্টাশ ॥ | তবে-আমি.ছাড়িব এ রাজ। পুরন্দর | 
আচন্বিতে ব্বর্ণ আসি বেড়ে লক্কেশ্বর | অমর বর দেহ আমায় কর সন্বিধন। 

ইস্্াকে ব বাঞ্চিয়। মিল পঞ্ক'র ডিভন ॥+ পন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান ॥ 

দেলণএ ছাড্িবাছে লঙ্কার বসতি । ইন্দ্রডিতের কথ। শুনি"প্রহ্থ্ার হেল হাস 

কি প্রকারে দেবর।জ্পাবে 'অন্যাহতি ॥। স্ুগি অমর হইদল আমার স বিনাশ ॥ 
এতেক শুশিযস ঙ্ধা ভ।বেনু বিযাদ | ,: | ব্রঙ্গা বলেন দিনু বর শুন ভালমতে'। 

লে বর দিয়ে পাড়িনু প্রসাদ ॥ ত্রিহ্বান ছিনিলে থে যজ্ঞের ফলেতেন। 
দাগণ রাখি ব্রন্ধ। চলল সহর | এই যদ ভঙ্গ তে করিবে যে জান । 
কেশ্বরতরক্ষ। গেল লঞ্চার ভিতর | *. (দেই জন হুর তোর বদের ভাজন ॥ 
[দ্য এব্য দি পুজা কিল রাবণ 1 ১ শুুন্ছিল এ দি রাক্ষন বিভীষণ । 
৪ভিভাবে পুজে রাবণ ব্রন্ম'র ঢরণ ॥ | তুর জন্যে ইন্দ্রভিতে, বধিল লক্ষারণ॥ 
আচন্ছিতে ব্রহ্মা কেন হেখা আগমন | ইন এনে দিল তবে রঙ্গ! বিদ্যমান ৭ * 

আজ্ঞ। কর আছে ২ প্রয়োজন ॥ | অধো সুখে রহে ইজ, পায়ে অপমান 
বিরিপ্ি,বলেন দুষ্ট কৈলি স্যট্ি নাশ |! ব্রহ্ষ। বলিলেন ইক কিবা! ভাব মনে ॥ 

রাত্রি দিব! গেল চন্দ্র দূর্ধের প্রকাশন ॥, | এছুঃথ পাইলে ভুমি শ!পের কারণে ॥1 
ইন্দ্র বান্ধি লঙ্কাণ্তি আনি কি কারণ । তোমার গার পড়ে গোর মনে &. 
নর পরে ্ হি রহে যত দেবগণ ॥ পঞ্ছ্নি নথ! হি ইনু পন সাবুবানে ॥ 

০২325০22১2৯ 
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কৌতুকেতে এক কন্যা ক্জিলাস অ:যি | 

রাজ্যভোগে পুর্ব কথা পাসরিলে তুমি 
অহল্য। কন্যার ন।ম রাখিনু যতনে । 
আইল গৌতম মুনি আম। দরশনে ॥ 
অহল্যার রূপ দেখি মুমি অচেতন | 
লাঁজে মুন গ্রকাঁশ না করে কদাচন ॥ 

বুঝিয়] মুনির মন কন্যা দিনু:দাঁন। 
কন্যা! লৈয়। টৈলা নি স্থানে গ্রান্থানি ॥ 
তপস্তাতে,গেল মুনি তমস)র কূলে । 
হেনকালে গেলে উমি পড়িবার ছলে ॥ 
অহলটা গৌতম-পড়ী পরম। হন্দরী | 

, গৌতসের ব্বপে তুমি গেলে তাঁর পুরী ॥ 
সতী, কন্যা অহল্য। সে সর্ববলোকে জানে । 
জলন দিল সে তোমারে স্বামী জ্ঞানে ॥ 
নরীজাতি নাছি 'জাঁটনে মায়া বাবহার । 
বলে ধরি ভুমি তাঁরে করিলে শঙ্গার ॥ 
হেনকালে 'তপ করি মুনি আইল ঘরে |. 
সর্বজ্ঞ গৌতম মুনি চিশিল তোমারে ॥ 
অহল্যারে শপ আগে দিল মুনিবর | 
পানাণ হইয়া থাক অনেক বদর ॥ 
আপনি হাবন প্রভূ রন অবতার | 
তিনি পদধূলি দিলে তোমার নিস্তার ॥ 

ল্্ 

রামায়ণ । 
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লাশ স্পিড উল শি 

বি রেহি বলেন ইন্ত্ কহি'তব কানে । 

রামনাম মন্ত্র ভুমি জপ রাজি দিনে ॥. 
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার 

1 রসিনানে হয় সব্ধ'পাপের সংহার ॥ 
এক নামে সহজ নামের ফল হয়। 
র।/ম নামের তুল্য নাহি চারি বেদে কয়'॥ 
এতে বলিয়া ব্রহ্ম! গেলেন স্বস্থান। 
ইন্দ্র গেল'স্বর্গপুরে পেয়ে গ্রাণদান ॥ 
ব্রহ্মার কারণে ইন্দ্র পায়ে অব্যাহতি । 
আইল অমরাঁবতী আপন বসতি ॥ 
রামনাঁম দেবরাঙ্গ রাত্রি দিন,.জপে। 
পরিত্রাণ পান দেব পরদর পাপে ॥ 
দিখ্বিজয় করি রাঁৰণ আইল নিজ ঘর।. 
চৌদ্দযুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর ॥. 
আর চৌদ্দফুগ ছিল প্রাবণের আয় 1" 
নীতার চুলেতে ধরি হেল অল্প.আয়ু ॥ 
ল্ঙ্ক।তে করিল রাজ্য মালী আর লুমাঁলী। 
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাঁবলী ॥ 
তৎপরে লঙ্কা রাজ্য করিল রাবণ । 
তোমার এ ঘোষণা রহিল ভ্রিভুবন ॥ 
অগস্ত্যের কথা শুনি আীরানের হাঁস। 
কহ কহ বলি রাম করগা প্রকাশ ॥ 

টি 

অহল্য। পাষাণী হৈছ৷ যে মুনির শাপে।  রাবণের দ্বিপ্রিজয় কিস হে মুনি | 
তোমারে সে'শাপ দিল মুনি মহাকোপে ॥ ূ রাবণ অধিক হনুমাঁনেরে বাখানি ॥ 
তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোঁষণ]। | বহু স্থানে শুনি র!'বণের পরাক্য়। 
তোরে পড়াইয়া পাইলাম এ দক্ষিণা ॥ হনুমান পরাজর কোথাও না হয় ॥ 
ভগে অভিলাষ তোর ইক তুই ঠগ। 1 গন্ষমাদন প্কত রাজ্রের মধ্যে আনে । 

সপ পা ৭ আমার্ শাপেন্ঠত তোরুগায়ে হউক ভগ ॥ 
শপ দিল মহামুনি খণ্ডন না যায়। 
হইল"সহত ভগ ইন্দ্র তব গায় ॥ 
খরিয়! মুনির পায়ে রিলে ক্রন্দন | 
পরদার পাপ মোর করহ খণ্ডন ॥ 
মুনি বলে খণ্ডন না যায়'এই পাঁপ। 
এই পাপে তুমি অন্তে পাবে ঘড় তাঁপ। 
মুনির ব5ন রাজা না যায় খণ্ডুন। 

. এত ছুঃখ পাইলে ত্রক্ষ শাপের কারণ । 

হনুমান 'সম বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥ 
সস তস 

হনুমানের জন্মক্থা ৷ 

অগন্ত্য বলেন কি কহিব তার কথা । ,* 
হনুমানের কত গুণ না জানে দেবতা ॥, 
তাহার কতেক গুণ কহিতে না জানি ।$ 
সংক্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘুমণি ॥ 

| জননী অঞ্জনা তার্ পিতা যে পবন। 
হুনুদ।নের জন্ম কথা কাই বিবরণ ॥ 



উত্তবাঁকাণ্ড 
পা পপ পে পা আনি রি অপ সি 

অগ্তনা বানরী ছিল পরম! সবনারী। 
তারে বিভা! করিলেক বানর জা ॥ 
বানরীর রূপ গুণ বড়ই অদ্ভুত ॥ 
রূপে অ।লো করে যেন পড়িছে বিদ্যুত ॥ 
মলয়! পর্ধবতোপরে কেশরীর ঘর । 
অগ্ভীনা লইয়া কেটি করে নিরস্তর ॥ 
প্রবেশিল চৈত্রমা় বসন্ত সময় | 
আইল 'পদন দেব পর্বত মলয় ॥ 
অঞ্জনার রূপে বায়ু আকুল. হৃদয়+। 
কৃহিতে লা পারে কিছু কেশরী ছুর্জয় ॥ 
এক দিন একাঁকিনী,পাইয়। পবন । 
পর্ন উড়াইয়া ,দিল আলিঙ্গন ॥ * 
অগ্রনা বলেন,বাযু কৈলে জাতি নাশ । 
দেবত। হইয়া তব বানরী বিলাস । 
বায়ু ধন্রেঅ|র কিছু 'না বল অঞ্জনা 
তোর দ্ধপ দেখে আমি পাসরি আপন] ॥ 
দৈবে মহাপাপ পররমণী গমনে | 
জাতি কুল বিচার করয়ে কোন জনে. ॥ 
সকুল সন্বরি তুমি যাহ নিজ ঘরে। 
জন্মিবে ছর্জয় বীর:তোনার উদরে ॥ 
,এতেক বণিয়। বায়ু গ্রেল নিজ স্থান। 
আঠার ম'নেতে জন্ষ নিল হনুমান ॥ 
অগ্ানস্য| দিনে হৈল হনুর জনম | 
জন্মন[জে দেই দিন্* বিশাল বিক্রম ॥ 
জ্ম্মিয়। মায়ের কোলে করে স্তনপান,। 
রক্তবর্শ উদয় হইল ভাম্মান ॥ 
ফলগ্্াবনে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে। 
অগ্তন।রু কোলে হুইতে উঠে অর্তরীক্ষে ॥ 
পর্ধ্বত সু্্যেতে হয় লন্দৈক বোহ্ুন । 
এক লাঁকে উঠে তথা পবননন্দন ॥ 
জন্মঘাত্র বালক সে ২ উঠিল আক।শে। 
সূর্ধ্যকে ধরিতে বায় অসীম সাহসে ॥ 
সুর্য্যেতে গ্রহণ লাগিবেক সে দিবসে । 
ধাইয়াছে রাহু ূর্ধ্য গিলিবার আশে ॥. 
হনুম।ন দেখে রাছু পল্[ইলা'ডরে | 
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচরে | 

৫ 

8৮৫ 

মম্জঅধিকার ইন্জ দিলে তৃমি কারে । 
নাঁ জান কে আসিয়াছে সূর্ধ্য গিলিবারে ॥ 
শুনিয়া রাহুর কথা' দেবের তরাস। 
র্ধ্যকে গিলিতে কেট বরিয়াছে আশ ॥ 
এরাবতে, চড়ি ইর্জ বস্তু হাতে লয়ে । 
'সৃধ্যের নিকটে হৃনু দেখিল,আপিয়ে ॥ 
হনুমানে দেখি ইন্দ্র ভয়েতে অস্থির,। 
/সৃঘের" 'পর্বত জিশি প্রবণ শরীর ॥ 

| এরধাবতের মথ। রাঙ্গা হিঙ্গুলে মণ্ডিত। 
| “তাহা! দেখি হনুমান হইল' হিত ॥ 
সূর্য্য এড়ি যায় এরাবতেরে ধরিতে। * 
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র বস্ত্র ল'য়ে হাতে ॥ 
তোঁধ হৈল দেবরাজ আপনা পাসরে 
বিনা! দোষে বজ্াঘাত তাঁর শিরে, করে. ॥ * 
হণুমান পীড়িত হইল, বন্ত্াঘাতে । 
অচেতন হ”য়ে পড়ে ময় পর্বতে ॥ 
নিরখিয়া অগ্জনার উড়িল পরা৭*।, 
ব্যাকুল হইয়া কানে কোলে হুনুগ।ন ॥ 
পুত্র পুত্র বলি কলে অঞ্জন! ক্রন্দন । 
হেনকালে আহলেন দেবতা পবন ॥ 
অঞ্জন! কলেন নথ তব অপকম্মে । 
'প(পেতে জশ্মিল পুত্র মরিল অধর্ধে ॥" 
অগ্জনার বচনে পবন ঠা ল'জে। 
জগতের প্রাথ আমি ণরি কোন কাষে ॥. 
জগতেতে ইই আমি গীলনের নিধি | 

পুল মরে আমার কৌতুক দেখে কি ॥ 
বিধাত। স্ৃঙ্জিল স্ষ্টি বড় করি আশ । 
স্বগ্ন্র্ত্য আদি আফ্জি করিন লিনাশু ॥. 
বছে শ্বামু পরন সে লোকের জাবন | . , 
পবন ছু ছাড়িল অচেভন ব্রিহূদন ॥ 
স্থাবর জঙ্গম আদি মনে যত জীবী,।,.* 
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী ॥, 
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা | 
স্গ্িনাশ হগ দেখি চিন্তিত বিধাত 
মলয় পর্বতে, ব্রহ্ম আসিয়া ত্র । 

বণেন বন, শুন.হাসার উত্তর ॥ 
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স্ষ্টি স্থজিলাম, আমি বহুতর ক্লেশে। 
হেন স্িনাশ কর যুক্তি না আইসে ॥ 

বাঁমাযিণ 
সপ তপ্ত ৮ আআ 

শি পিচ পা পি পি পা লো পচ পাটি ৫৭৯ পাসটি পা পাশা উস চাহ সু 

গুরু পড়াইতে নারে তারে মা করে।; 
কৃপিয়া ভাগব মুনি শপ দিল তারে ॥.. 

পবনে স্জিলাম আমি লে'কের জাবন.)' 
শ্বাসেতে পবন বাহে এই পে কারণ । 
হেন বায়ু রোধ করি মালা জণহ।' 
আপনি মরিবে বুঝি রূর “দেই মত ॥ 
আত্ম রাখ স্থষ্ি রাখ শুনহ উত্তর । 
চারি যুগ তব পুভ্ত হইবে অমর ॥ 
শুনিয়। ব্রহ্মীর কথ! গবনের হাস। 
রুদ্ধ ছিল সে পবন, কনিল প্রকাশ 
আপনা গ্রকাঁশ যদি করিল পবন । 
স্বর্গ মর্ভ্য পাতাল উঠি, ঠণ তরি তরুন | 
বিধাত! বলেন শুন কহি দেবগণ। 
হনুমানে আশীর্বাদ করহ এখন ॥ 
সর্বব অগ্রে যম বলে আমি দিন বর। 
আম। হৈতে নাহি তর মরণের ডর ॥ 
তবে বর দিলেন মে দেবতা বরুণ । 
তোমার স্মামার জলে মাহনে মরণ ॥ 
অগ্নি বলে হনুগান দিলাষ এ বর। 
অগ্নিতে না পুড়িবে তে!ম।র কলেবর ॥ 
যত যত দেবতা যতেক বল ধরে । 
আপন আপন বল দিলেন তাহারে ॥ 
ইন্দ্র বলে হনুমান পবননন্দন | 
বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ ॥ 
যেই বজাঘ।তে ভুমি হউলি। অস্থত্র। 
সে ব্জ'সমান হউক তোমায় শ পার ॥ 

ব্রহ্ম! বলেন মারুতি আসার এ বর। 
এই বরে হও তুমি অব্ূর আগর ॥ . 
আপনি দিলেন বর আপনি বির্ষে। 
ধ্যানে জীনিলেন ব্রঙ্গশাপ হবে শেদে ॥ 
বর দিয়! দেবগণ গেন নিজ স্থান। 
মলয় পর্বতে রহিলেক হনুমান ॥ 
পিতৃঘরে আছে বীর পর্বত শিখর । 
নানা বিদ্যা | মল্লসুদ্ধ খিখিল বিস্তর ॥ 
পড়িবারে গেন বীর 'ভাগ বের স্থ'নে | 
চারি বেদ মল্লযৃদ্ধ শিখে চারি দিনে ॥ 

॥ 

ূ 
| 

বানর হইয়া গ্নে গুরুকে কর দ্বণা। 
বল বুদ ্ধ বিক্রম সে-পাদর আপন ॥ 

সেই শ.পে হনুঘান আপনা পাসরে |: 
০: | তেই পলাউয়া ছিল সে বালির ডরে ॥! 

1 
| 

. 

০ বীর যদি আপনারে গানে । 
বন জিনিতে পারে এক দিনে রণে ॥? 

সমু বশর যদ করি পরিশ্রম 1 
রত 

এ টি 

বলিতে না পারি হনুমানের বিক্রম ॥. 
রান ভুমি আপনি সাকা নারায়ণ। 

তামার সেবক তাঁর কি কব কখন ॥" 

ভ ঞ&ণ ধুর বার কি কহিতে পাবি ।। 
রাস বিদায় দেহ দেশে গতি করি ॥ 

সে ছুই বগসর পুর্ব বুভান্ত কক্ছি। 
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় হইয়া ॥ 
নান। ধনে রম পুজা করেন তাহার | 

নহালষ্ট স্গস্ত্য পাইয়। পুরস্কার ॥ 
কুঁনবাস পণিতের বাক্য স্ধভ:গ। 

বল্মাকির অ!দেশে গীত উত্তরা | 

৫৯ রে রি 

সি টি 

[তর জর পর জা 

ব্রহ্ম! ন এক রম্যপন গঠন ও তন্ুদ্যে। 
গণ।ম সীহার কেলি। 

হাস করেন বাগ্য বন্ম পরায়ণ। 
রংজ্যে নাই ছু হেভি (ক অকাল মরণ ॥1 

শ্রম বলেন ভরত শুনহ বচন | - 
করফ'রাদ্যৈর চ্চ1। লয়ে সভাজন ॥ 
যুব কারে অবলাদ হয়েছে আমার । 

অন্তঃপুরে রব আমি দিয় রাজ্যভার ॥' 
ছু দিন নিশ্রান কারব আছে মনে । 

হন 
। 

ক 
২৪ 
১ 

৮৬ 

পাটি 

হে 

(তিন ভাই দিলে কর প্রলার পালনে ॥ 

মন দিয়! শুন ভাই বচন আমার । 
সাবধানে থাকিয়। পালিবে রাঁজ্যভার ॥: 

অন্ত২পুরে রব আম্মি করিয়াছি মনে । 
সদা সাববাঁনেতে পালিবে প্রজগিণে ॥ 
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'ঘোড়হাঁতে ভরত করেন নিবেদন | . 
'মেবক হইয়া রাজ্য করেছি পালন ॥ 

* টৌদ্দ বৎসর রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন । 
গাছুক। করিয়। রাজ! প্লাঁলি 'শ্লোকজনণ॥। " 

ণি সস 

সবলালত পক্ষীনাদ শু: (নতে মধুর। 
না বর্ম পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর | 
8৯৮ পদ্মবন শৌভে সরোবরে । 
রাজহংসগণ তথা আসি কেলি করে ॥ 

স|ক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ঈশ্বর।  ; সরোবর চারি াশে সবেরগাছ। 
জিভুবন ভি ভতরেতে কাদে করি জর ॥ *জলন্দন্ত কেলি,করে নানা বর্ণে মাছ ॥ 
স্খে ত অন্তঃপুরে তৃমি থাক মূনারথে । মি মাণিক্যেতে বান্ধী যত গাছের গুড়ি 
সেরক'হইয়! রাজ পি নে ভরতে হাণে স্থানে বসায়েছে বুত্বময় গীড়ি ॥ 

ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈল,.রঘুনাগন। ' চন্দ হর, যেন আকাশ উপ্নরে 1 
অপি গন দিলা টা পপ রিয়া হাত ॥ .**তেছনি উদ্যান বন পুরীর*ভিতরৈ ॥ 
হ্ঠিন.ভাঁই শ্রীরামে করিন গ্রণিপাত। । বিশ্বকর্মা নিশ্মীণ করিল অশোঞ্চবনণ , 
ত টন পুরে চাঁপলেন গু প্রভু রথুনাথ ॥ ূ ি বন জিনি স্থান অতি সুশোভন ॥ 

ন্তঃপুরে থেলেন গ্রাম হরনিত মন । ৰ আঅশোকধন 'দেখি রান হইলেন সুখী । * 
টা করিলেন র।মের চরণ বন্দন ॥ | প্রবেশ করেন তাহে লইর। জাঁনকা ॥ 

রম রলে,শুন আাত।,আমার বচন । । অশোকের বুকতলে চললেন রঙ্গে । 
লঙ্কাপুরে যেমন সোণার অশোকবন ॥  জানকী লইয়া তথা বলাইলা রঙ্গে ॥ 
দেবকন্য! ল'যে রাবণ তথা কেলি করে। 

তাহার অধিন্ধ পুরা নিব জন্দারে ॥. 
শত শত বিগ্াধরী সীতার বে'্দ$সী। 
: নানা রসে দেব] কণ্ি রবুণাপ্সে তুধি | 

কি আমি ভাহে কেলি করিনু ছুদন। সাতা দ্ূপ দেখি বলাম হরধিত মনে |. 
ননী বে বছ পুস্প করিব রে$পণ ॥ গাতারে তোষেন রাম মধুর বচনে ॥ 

,নঘুনাথের আনন্দেতে ব্রহ্ম! পুকিত | 1 | বিগ্যাধরীগুণ আইল অদ্নরা বিনলা। 
ডাক দিয়! বিশ্বকন্বোআমিল হরিতণ। প্রথম মৌঘনা তার! জিনি শশীকল! ॥" 
বধ বলেন বিশ্বকায়! নর অলধান | ৰ বগ্গাধরীগণ আছে শ্রীরামের পাশে। 
রঘুন'থের অশোকবঝ্ন করহ শিষ্নীণ ॥ 1» সীতীনে দেএ্রিয়। রামন্নন্য নাহি বাসে ॥.. 
মার ব5নে নিশ্বকর্থা হুণনিতণ। | প্রথম মৌপনী দাঁভ! লক্গনী অবতরী | 
গনোধ্যানগতর আসি হল উপশীত 1 ত্রৈলোক্য ছিনিয়। রূপ পরম! স্থন্দরী | 
বাগ [চ্ছে রঘুম।থ হরমিভ মণ । ্ এত রূপ দির। সাতায় স্থজিল দিবাত 
হেনকাঁলে বিশপ্া বান্দল চরণ | কাঁচাৎসোণার বর্ণ রূপে আলে করে নী ্ 
বর্ষা পাঠ]ইর। মোরে দিল ভব স্থানু। | দেখির! সাতার রূপ যুড়ায় যৈ আখি। 

'সুবর্ণের আশোকবন করিতে নিম্মীণ ॥ চত্রবদশ রামচন্দ্র সীতা, রর ্ 
ৰ রে 

মাত 

রী 

নে মনে বিশ্বকন্মী কারেন ঘুকতি | পণ অবতার রাম সী্তা মনোহর 
নিশ্মীয়ে অশোকবন জন্ম(ব পিরাতি ॥ র পাশেতে বেন শোভা! ৭ ॥ 
রি র অশোকবন ক'রল শিল্মাণ। নন্দ আছেন বলাম সীতা স্ভারণে, | 
দখিতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান ॥ রক এড়ি রাম কেলি রাত্রি দিনে । 
রা রি ৰৃক সন কল ফুল ধরে । 1 রামের সেবাতে সীতার পরম ভকতি । 
ময়ূর মযুরী নাচে ভ্রসর গুপ্রে ॥ শচীর সেবাতে ঘেন. তুষ্ট শচাপতি ॥ 
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একেক দিবসে লীতা একেক মুত ধরে। 
একদিন অন্য রূপ বিধুঃ ভাণ্ডিবারে ॥ 
সাত হাজার বর্ষ রাম মীতাদেবী সঙ্গে । 
ষড় খু বঞ্চন করেন নানা রঙ্গে ॥ 
নিদাবকালেতে চৈদ্র ধবশখ যে মাসে। 
আনন্দে ডুবেন রাম কেলি, রঙ্গরসে ॥ 
বিকণিত পদ্ম শোৌভে চারি সরোবরে | 
মধুলোভে নপিনীতে ভ্রমর গুঞ্জরে.॥ 
বৌদ্রেতে প্র থবা পুড়ে রবি যে প্রবল । 
সাতার সঙ্গেতে.রান সদা হ্ুশীতল ॥ 
ব্রিযা:দেখিঝ্া রাম পরম কৌতুকী। 
জলজন্তব কলরব ভূষিত চাঁতিকা ॥ 

প্রমত্ত মযুর ন।চে মযুণীর সর্ধে | 
অঞশোকবনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে ॥ 

সীতার সঙ্গেতে নীম পরম উল্লাম। 
বরিষা হইল গত শব প্রকাশ ॥ 

আসিয়া শরৎ খাতু প্রকাশ হইল । 
নিম্মল চক্ছিমা অ আ'র কুমুদ ফুটল। 

ফুল কেতর্ী দেখি অতি সথনো।ভন। 
ছাঁড়িল বরিব। ভাক'শরৎ গভজ্জন ॥ 
শশ্। মন্দ বরিষণ বায়ু বহে ধারে। 
আবন্দেতে শরৎ বঞ্চিল। রঘুবরে ॥ 

কাত্তকে হেমন্ত খু বরিযে সঘনে। 
হিমম্য় বরিঘণ অশোকের বনে | 
গুরঙ্গ নারক্ষ ফল বিস্তর 'সুন্দর'। 
শারিকেল সমুদয় ফল বহুতর ॥ 
পরম হরিষে'র।ম হখের বিশেষ | 

এক্পে, শ্রীপ়ামের হেমন্ত হেল শেষণ॥ 
শিশির উদয় যে প্রবল হৈল শীত | 

শীতকাল পাইয়া রাম পরম পিরত ॥ 
দিলে দিনে হইল ম মলিন শশধন |. 
রজনী প্রবল হৈল বড় ভয়ঙ্কর" 
দেখি খি কোর, দুর্ধ্য তেজ'ধরেন ও রঘুবীর |, 
দুরে গেল শীত.রাম. বঞ্চিল! শিশির ॥ 
উদয় বসন্ত ঞ্তু সর্ব খতু ঘুর ৰা 

* কৌভ্ক-সা'গরে রাম করেন বিহার ॥ 

ূ 
র 
ৃ 
রঃ বর 

রামায়দ। 

ফুটিল অশোক বে মাধবী.নগেশ্বর | 
প্রমন্ত ময়ূর নাঁচে:গুঞ্জরে ভ্রমর. 
পরম কৌতুক রাম দেখি খাভুরাঁজ |: 
কেলিরম বিন! রামের কিছু নাহি কাঁষ ॥ 
এইন্ূপে ৬০৯৬ হাজার বশুসর |. 
রাত্রি দিন কেলিরমে থাকে দিরজ্তর ॥ . 

পঞ্চমান গর্ত সে সী তাঁর উদরে [ 

কৌন্ডীকে, শ্রীরাম কিছু'জিজ্র'সে সীতাঁরে ॥ 
গর্বততী হলে কিব| খাইতে অভিলাঘ | 
কোন দ্রন্য খাবে সীত। করহ প্রকাশ ॥ 

লাজে হেটনাথা করে সীত! চন্দ্রমুখী | ' 
দ্রব্যে 'অভিলাস নাহি সংসারেতে দোঁখু। 
এক দ্রব্য খাইতে মে।র হইয়াছে মন। 
এক দিন আজ্ঞা পাইলে ব:ই তপোবন ॥ 
যমুনার কুলে শ্রাদ্ধ করে-মুনিগণ। 
খাইতাঁন সে তগুল মুনিকন্ত। সনে ॥ 
মুনিপত্তী সঙ্গে যেতেম্ সান করিবারে । 

 হংস খেদাডিঘা পিও খাইতাম তীরে ॥ 
বলি খগ্যমুমি তথা করে পিগুদান | 
৷ হখমেতে আঙ্গিয় পিশু করে খান খান ॥ 
( সত্য করিয়াছি 

। দেশে গেলে সম্তাব করিব তব সনে ॥ 

আমি মপিপত্া স্থানে । 

এই সভ্য পালিবরে দেহ যে মেল।নি | 
নান] ধনে তুষিব সে মুনির রমণী ॥ 
সীতার কথায় নাম বিস্ময় যে মনে। 

কালি দিন মেলারি যাইতে তদোবনে ॥ 
এতেক আশ্বাম রাম দিলেন সীতাঁরে । 

সাত হাঁজ।র বৎসরান্তে আইলা বাহিরে ॥ 
সহত্র বৃছন্দ বাহন আইল] যখন । 
পাত্র মিত্র কানাকানি করিছে তখন ॥ 
রাবণের ঘরে সীভা ছিল দশাস | 
হেন সীতা লয়ে রুম করেন বিলাম ॥ 
হেনকাঁলে আইলা রাম বাহির ঢটৌতারাচ। 
দেওয়ানে বসিলা রম সভাখণ্ড পুরা ॥ 
পাত্র মিভ্র ভয় পেয়ে করে কাঁনাকানি | 

নীতি নিন্দ! 1 রঘুনাথ শু নিল] আপান ॥ 



উত্তযাকাণড। 

দীতা নিন্দা শুরি বাম ত্রাসিত অন্তরে । | এই অপন্বশ তব" সর্ব ঈন ঘোঁষে 
সীতাদেবী নী জানেন আসে 'অস্তঃ পুরে ॥ 1 যে ীরী কোলেতে করি লইল রাক্ষসে ॥ 
ধর্মে রীজ্য কৈল বড় ৪শরথ বাপ। রাখিয়াছ সেই নারী নিজ গৃহবাসে | 
নানা হুখ ভূঙ্জে লোক শব জানে সন্তাপ॥ "তোমার সম্মুখে কেহ নাছ কয় ভ্রাসে ॥ 

আজি রাজা হৈতে, হে কে আছে কেমন। ; এত যদি কহে ভদ্্র-পাত্র যে ভুন্মুখ। 

৪৮৯৮ 

রান্তর ব্যবহার কিছু কহ পাত্রগণ ॥ রজাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ॥ 
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর |, রামের নিকটে ছিল যভ পাঁত্রগণ। 

মিঃশ্র্দ হল লোকশ্না, দেয় উত্তর 1 : স্ীরাম বলেন কহ যথার্থ বচম | 
উদ্র নামে মহাপান্র উঠে আচম্বিতে । পাই রামের আজ্ঞা“বলে পাজ্রগণ। 
রামের সন্মুখে কথা কে যোড়হাতে ॥ 1 যে বলিল ভদ্র প্রভু সে সত্য বঈন ॥ 
পাঁত্র সে ছুর্নুখ বড় বে নাহি ভর । 1.শুনিয়। শ্রীরঘুনাথ ছাঁঢিডন নিশ্বাস | * 
নিচু হইয়৷ কথা রাম আগে ক ॥* গাইল উত্তরাকাণ্ড কবি কৃতিবাস ॥ 
পান্রু বলে রঘুনাথু 'কর অনধাঁন। ৪ ৮ 
রঘুবংশে আমি অছি পাত্রের প্রধান ॥ সীতার বনধাস। 

সরালে কে চিন্তে প্রস্থ তোমার কল্যাণ। | পাত্র মিত্র সবাকারে দিলেন মেলানি'। 
তোমার প্রসাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান ॥ ; অভিমানে জ্রীরামের চক্তক্ষ পড়ে পানী ॥ 
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে। নিদাঘ সময় অতি রবি খরতর 4 * 
স্বর্ণের পাত্র গ্রজ। দিত্য নিত্য কেলে ॥ ৷ সরোবরে স্নান হেতুণযান রঘুঝুর 
এখন,ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর ।  একেশ্বর ঘাঁন কেহ নাহিক সহ্তি 
নিদ্ধন হতেছে রাঙ্য শুন রনুবর ॥ সারোবরকুলে গিয়া হৈল উপনীত | 
ভ্রম বলেন কেন নির্ধন সংসার । পর্বত জিনিয়! ৫হুই সরোবর পাড় । 
রাকা হয়ে করিলাম কোন অনাচার ॥ ৮রি ধারে শোডিছে বিচিত্র ফুলকাড় ॥ 

4 

রাক্দার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে অতি জ্খে | ; দক্ষণে রজক বস্ত্র কাঁচে স্বপাটে । 
রাজ পাঁপ করিলে ৪ঃখেতে প্রজা টা ॥ ল্লান হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে ॥ 
ভদ্র বলে রঘুনাথ, কহিতে যে *+রি। অঙ্গ ডুলাইঘ়া রাম শিরে ঢালে পানী । 
পাত্র হয়ে-অধিক' কহিতেে ভয় করি ॥" দ্ন্ব হয় রঙ্গকের শুনহ কাহিনী ॥ 

শ্রীরাম লেন ভদ্র না হও চিন্তিত । 1 ছুই জনে কথা কত্হে শ্বশুর পামই | 
পাত্র যে নির্ভয়ে কে সেই সে উচিত । | এই ছুইজন বিশ অ'র কেহ নাই | - 
যোড়হাতে,রুহে ভদ্র করিয়া প্রণাম |. | শ্বশুর বলিছে তুমি কুলেতে কুলান । 
'মোর এক.নিবেদন শুন প্রভু রাম ॥ সর্বগুণ ধর তুমি ধোপেতে ধু লন ॥ 

ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই'যথা তথ্]। নিজে গোত্র প্রধান আছিল তব পিতা 4 

সর্বলে।কে কহে প্রভূ লীতার্ বারতা ॥ | ধনা মালি দেখে তোরে দিলাম ছাঁহিতা ॥ 

ফ্লেবাস্থুর যুদ্ধ মত হইয়াছে রণ। কোন দোষ করে"কন্য। মার কোন ছপ্সে। 
সীত। উদ্ধারিল৷ রাম মারিয়া রাবণ & | আমার বাটাতে একা এলো ৯ ॥ 
দোষ না৷ বুবিয়া-সীতা আনিয়া দ্বরে। | একেশ্বপী আইল কন্ঠা ঘড় প্মই ভয় 
নিশ্মল কুলেছে ফালি দির। রঘুবরে ॥ | পিতৃগৃহে যুবা কন্ঠ! ঠা চিপ ৃ 

ৰ [৬২] 
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_জামাতারে এত যদি দীবিল শ্বশুর । 
বাঁকছলে জাষাতা সে বলিছে প্রচুর 1. 
যে বাক্য কহিলে তুমি কহিতে ন! পারি । 
থাকুক তোমারু গৃহে তোমার বিয়ারী ॥ * 
দ্বিতীয় গ্রহর নিশি কেহ সাই দাখি। 
কাহার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রা্তি ॥, 
পৃথিবার রাঁজা'রাম সম্বরিতে পারে । 
রাবণ হরিল- নীতা! ফিরে আনে ঘরে ॥ ' 

রাম হেন নহি আজি পৃথিবীর গতি | ' : 
জ্ঞাতি বন্ধু খোঁটা 'দিবে আমি হীনজাতি ॥ ' 
শ্বশুর ঘরেতে গেল*শুনিয়? বচন । 
খাকিয়! উত্তর ঘ!টে গুনে নারান্ণ ॥ 
ভুদ্রে যত বলিল রামের মনে লয়। 
রাম বলেন ভদ্রের'বচন মিথ্যা নয় ॥ 
রজকের 'মুখে শুনি নিষ্ঠ'র বচন। 
ঘরে চলিলেন রামণবরসবদন খা ' 
মনেতে ঠুবেন রাম অনেক বিষাদ । 
সীতা লয়ে পড়ে হেথা আর পরমাদ ॥ 

পঞ্চমাস'আছে গর্ভ সীতার উদরে। 
জায়ে জায়ে এক ঠাঁই বসেছেন ঘরে ॥ 
মাথায় সীতার কেহ দিতেছে চিরণী। 
সাঁতারে জিজ্ঞাস। করে যতেক রমণী ॥ 
সীতারে চাহিয়া! বলে যত না দীগণ। 
দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ ॥ 
তোম। লয়ে লঙ্কীপুরে করেছে. ছুর্গতি | 
ভূমিতে লিখহু তার মুণ্ডে মারি লাথি ॥ 
সীতা বঙ্ধে ৫স ছার না দেখি* কোনকালে 
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে 
তথাপি জিজ্ঞাসা করে যত নারীগণ । 
-জলেতে, দেখেছ ছাঁয়! কেমন রাবণ ॥ 
রাব্ণ লিখিতে সীতীগ মনে হৈল্ সাধ । 
বিধির 'নির্ববন্ধ হেখা'পড়িল প্রমাদ ॥ 
হাঁতে খড়ি ধরে মত! দৈবের নির্ববন্ধ'। 

' দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশস্কন্ধ ॥ 
গর্ভবতী নারী,হাই উঠে সর্বক্ষণ । 
সদাই অলস লতা ভূমিতে 'শয়ন ॥ 

০৯ পপরা্পসাসিা্প অসিত সরি স্পা পা 

স্ামায়ণ। 

সুখের সাগরে ছুঃখ ঘটায় সস | 
নেতের অঞ্চা পাতি শুইলেন সীতা ॥ 
ভাঁবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী। 4 
রঃমে দেখিথাহিব হইল যত নারী ॥ 
সীতার পাশে €দখি রাম লিগিত রাবণ । 
সত্য অপযশ,.মম করে সর্ধজন & 
পড়িয়। আমার হাতে জন্ম গেল ছুঃখে। 
তবুণ্উচ্চ রচন নাহিক-সীতার মুখে ॥ 

মাবে কি শীতাব্ জন্য লোকে করে বাদ1 
সীতাত্যাগী হব আমি আর নাহি সাধ ॥ 
সীতাঁরে দেখিয়া রাম আগত বাহিরে 1' 

মনোভ্ঃখে তাহার নয়নে অশ্রু ঝরে 
সন্ত্য হেতু মম পিতা" আম। পুত্র বর্জন | 
সত্য -কা্্য করি যদি লোকে-নাহি গঞ্জে ॥ 
রূপ গুণ-সীতার ঝোথায় নাহি,শুমি।, 
রূপ গুণ দেখি তারে ন! দিলাম দতিনী ॥ 
সীত! লাগি বলিলেন পিত। দশরথে । 
আপনি আগিয়া ব্রহ্মা দিল হাতে হাতে ॥. 
দেশে আনিলাম_সীত। করিয়া আশ্বাস । 
হেন সীতা,লাগি লোক করে উপ্রহাস ॥ 
উপহাস করে লোক সহিতে না পারি। . 
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল ছুয়ারী | 
ছুয়ারী ডাকিয়া:রাম বলেন বচন । 

1 ভরত লক্মমণ শক্রবনে,বঝাট আন ॥ 

প$ইয়। রামের আজ্ঞ। সে দ্বারী সত্বর । 
তির্ন জনে আনি দ্রিল রামের গোঁচর ॥ 
'তিন ভাই আসিয়। বন্দিল শ্রীচরণ 
তিন্ ভাই লয়ে যুক্তি করেন তখন ॥ 
যে কষ্ম করিলে লজ্জা পায় সভা আগ। 
আমি সখাকার যুক্ত করি পরিত্যাগ ॥ 
শ্রীরাম বলেন আর ন! বল উত্তর! 
সীতা লাগি লজ্জা পাই "সভার ভিতর ॥ 
অপযশ কত সব নারীর কারণ। 
অকীন্তি হইলে বর্জি তোমা তিন জন ॥ 
আমার বচন শন ভাইরে লুঙ্ষমণ। 
সীতা নিয়া রাখ ভাই যুনি তপোবন॥ 



উত্তরাকাণ ॥ ৪১ 

বাঁল্দীকির তপোবন খ্যাতি চরাচরে | : চৌদ্দ বহস্র একন্রেতে চি বনে। 
[€দশের বাথিরে দীতা এড় নিয়া দুরে ॥ | রাচ্যপ্রী পাইয়া তুমি পাঁসরিলে মনে.॥ 
কলি সীতা বলিলেন আমারে আপনি 1, ,কহিয়াছি কত মন্দ কথা। অবিনয় । 
নানা রক্ধে, তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী॥ | তেকারণে দেবর হর হয়েছ নির্দয় ॥ 
এই' কথা কহ গিয়'' প্রাণের লক্বমণ,। বৈসহ বৈষ্বহ লক্ষ্মণ সীতাদেবী' বলে । 
রামের আজ্ঞাঁয় ভুমি চল তটপোবন ॥ বার্তা কহ দেবর' হে অংছত, কুশলে ॥ : 
একথা কহিলে তার. পিড়িবেক মনে তোমারে দেখিয়া মম সদ! পড়ে মনে. । 
ধীতাঁ যাবে আপনি মুনির তপৌবনে ॥ | উত্তর না দেছ কেন বিরস*্বদনে ॥ 
শীত্র যাহ লক্ষণ আমার কর হিত । , লক্ষ্মণ বলেন যত বল অনুচিত 
রুঞ্ তুলি'ল*য়ে যাহ শুমন্ত্র সহিত ॥ তোঁম! দরশনে মন আঁছয়ে নিশ্চিত | 
তুমি আর সীতাদেবী, স্থমন্ত্র মারথি |, 'রাঁজার মহ্থিষী তূমি থাঁক অন্তঃপুরী। * 
আর 'যেন কোন জন্দ না যায় সংহতি | মেবকেতে আজ্ঞ। বিনা আসিতে না পারি 
এতণ্যদি নিষ্ঠব বলিল রবুনাথ।  . ] সীতারে প্রণাম করি বন্দিলা চরণ। 
তিন ভয়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বজ/ঘাত ॥ | ভাগ্যকলে পাইলাম তেযুমার দর্শন ॥ . 
,হাহাকার"ফরি লক্ষ্মণ ছাড়য়ে নিশ্বীসণ' | আশীর্ববাদু করিলেন সীতা ঠাকুরাণী। 
কি দোষেতে সীতাঁরে দিবে হে বনবাঁস॥ রি কারণে অন্তঃপুদ্প আইলা হে তুমি ॥ 
তৃমি স্বামী থাকিতে হইবে আনাথিনী 1 কস্মাৎ দেবর হে বেন মাগঘন । 

* কেমনে বঞ্চিবে বনে ৮»য়ে রাঁজরাণী ॥' উঠ বিশ্ময় হৈন্ু না জানি কার: ॥ 
বিনা,দোষে পাত'রে দিওনা মনস্তাপ | লক্ষণ বলেন মাত কর অবধান । 
রদুবংশ নঞ্চ হবে সীতা দিলে শপ ॥ শীরাঁমের আজ্ঞাতে আইনু তব স্থান ॥ * 
দৈশের বাহির না করিহ সুতা স্ত্রী । কালি তুমি 'কহিয়াঁছ রাম বিগ্বমানে । 
সীত1 ছাঁড়৷ হৈলে হবে হত লক্ষ্দী শ্রী ॥ : সাক্ষাৎ করিতে যাঁকে যুনিপত্বী সনে ॥ 
যদি রঘুনাথ: সীতা করিবে বর্জন । আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ। 

৷ ভিন্ন গৃহে রাপ্ধ সীতা. এই নিবেদন 1 1 ধম সঙ্গে চল বালটিকির'তপোঁবন ॥ 
শ্রীরাম বল্লেন ভাই না কর, বিযাদ'। * | মণি রত্বু ধন লহ ফেব! লয় চিতে । 
সীত; গৃহে ধাকিলে হইবে অপবাদ ॥ "নানা রত্ব লে আদি উঠ দিব্য রাখে ॥ 

' দিলাম আঁমার দিব্য তাহ! পরিহর |! এত শুনি সীতাদেবী হইল উল্লাস। 
সীতার লাগিয়া রেন কহ বার বাঁর॥ * ] স্বরূপ কহিলে তুমি কিবা উপহাস ॥ 
রামের কথাতে লক্ষণে লাগে ভম্ম 1 1 লক্ষ্মণ বলেন দীতা বুঝহ আপনি | * , 

সুমুন্ত্ে আনিয়া! ভবে কথাবার্তা কয় তোম। ভুজমার কথা আি কিসে জানি | 

রথ'সহ সুমন্ত্রেরে রাখিয়। ছুয়ারে'। কহিতে এমন,.কথা কে লাহস করে" 
প্রবেশ করেন লক্ষণ সীতার, আঁগাঁরে ॥ । পরিহাস করিতে ভ্োমারে' কেবা পারে ॥ 

 অশ্রজলে লক্ষমণের সর্বব অঙ্গ ভিতে। | ইহ শুন পীতাঁদেবী, চলিল ভাগারে। 
' লক্ষমণে দ্রখিঁয়। পরিহাস করে, নীতে ॥ * | নানা রত আনিলেন অতি্যত্র ক'রে ॥ 
| আইসহ দেবর আঁজি হেস্ওভদিন | হীর1 মণি মাণিক্যের আভরণ জানি ॥ 
এবে সে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ ॥ লইয়! চন্দন গন্ধ সীতা ঠাকুরাণী | 



৪১২ রাঁম'য়প। 

নান! রত্বু অলঙ্কার সীতাদেবী লয়ে । « 
পট্টবস্ত্র বান্ধিলেন আনন্দিত. হয়ে ॥ 
বহু মূল ধন লয়ে সীতাঁদেলী নড়ে । . 
গরন কৌতুকে 'দীতা রথে গিয়া চড়ে ॥ 
এখন সময়-ীতাঁয় বলেন'লক্ষনগ্ন। 
তুমি আমি সুম্ন্ন সারথি তিন জন ॥ 
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গুগ্তবেশে। , 
বাল্য বৃদ্ধ যুব! €কহ. নাহি জানে দেশে .॥ ; 
সীতা সন্ধে যাইতে চাহে অনেক রমণী | 
সবারে আশ্বাস দেন সীতা.ঠাকুরাণী ॥ 
মায় সম্বরিয়। সবে খাক নিজ ঘুরে । 
মুনিপত্রী প্রণমিয়! আঁসিব সত্বরে ॥ 
রথেতে চড়িল সীতা পরম হরিষে । 
“সবে থরে চলি গেল সীতার আশ্বীসে । 
সীতারূপে আলে! কুরে দ্বাদশ যৌজন। 
সীতা বিনা অন্ধকার রুমের ভবন। 
দুর্বল ইল লোক.ছাঁড়ে রাজলন্ষমী। ' 
রাজ্যখ্ণড 'অমঙ্গল হইতেছে দেখি ॥ 
নদী আোত ছাঁড়ে,লোক ছাড়িল আহার । 
দিবন ছুপরে হৈল ঘোঁর অন্ধকার ॥ 
সুর্যের কিরণ ছাড়ে পৃর্িবীমণ্ডল । 
সাঁতার বিদায় দেখি বক্ষ ছাঁড়ে কল 
ভরত শক্রত্ন অছে রাঁমের নিকট । 

সীতা! লয়ে যাঁন লক্ষণ করিয়া কপট ॥ * 
' জীত। বলে আজি কেন দেখি অমঙ্গল। 

নাহি জীনি,রঘুনাথ চিন্তে অকুশল ॥. 
শাশুড়ীরে ন! কহিলাম আদিবার কালে। 
বুঝি ভার মনোছুঃখ হৈল সেই লৈ ॥ 

» বামেতে দেখেন সর্প দক্ষিণে শুগাল। 
অমঙ্গল দেখি সীতৃ] হন উত্তরোল॥ , 
১৯৪৮ কেন দেখি পথে ।. 
না! ঘা অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে ॥ 
সীভাঁর বচনে লক্ষ্মণ হেট কৈন মাথা । 
রামের ভয়েতে কিছু না কহিল,কথা ॥. . 
অধেোমুখে কান্দে লক্ষমণ,টক্ষে পড়ে পানী 

" উত্তর ন। করে লক্ষণ লীত? বাধ্য শুনি ॥ 

এ রাশি শি জাস্মি তত 

সীতা বলেন কেন তব ধিরন বদন । 
দেশে কিরে যাব রথ চালাহু লক্ষ্মণ ॥ 

« আপনি বিদ'য় হব প্রতুর চরণে। 
তবে সে যাঁইব বাল্মীকির তঁপৌবনে ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন সীতা না হও ব্যাকুল । 

' | হের দেখ আইলাম যমুনার কুল ॥ 
বিধির নির্ববন্ধ কর্ম খণ্ডন না যায়। 
এ কুলে রাখিয়া রখ দেহে চলি যায়'॥ , 

। পার হৈ়া যান বাল্মীকির তপ্পোবন। 
আগে সীত'দেবী যান পশ্চাতে 'লক্ষমণ ॥ 

' | কান্দিতেছে লক্ষমণ মুনেতে, পেয়ে ভয় । 
লক্নণৈর ক্রন্দনেতে সীতা ভীতা হয় ॥ 
কি দুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ | * 
কি কারণে উচ্চৈ-ম্বরে করিছ ক্রন্দন 
লক্ষণ কহেন কব কেমন সাহজল। 
রামের আজ্ঞায় তোমায় আনি বনবাসে ॥ 
মহাঁত্রান পাইল সীর্তা শুনিয়া কাহিনী । 
শ্রাবণের ধারা সীতার চক্ষে পড়ে পানী ॥. 
এত দুরে আঁদি আমায় বলিলে লঙ্গমথ। 
কপটে আঁনিলে বাল্মীকের তপোবন ॥ 
ধম্মেতে ধাম্মিক রাম সংসারে প্রশংসা ।' 
দেশে রেখে নাহি কেন করিলে জিজ্ঞান ॥ 
ন1! দিবেন দেশের মধে/তে যদি স্থান । 
পরীন্দা৷ করিয়া কেন'কৈলা অপমান ॥ 
যমুনায় ত্যজি, প্রাণ তোমার সম্মুখে । 

' রঘুবংশে কলঙ্ক খুবুক সর্বলোঁকে ॥ 
পাঁচ মাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান | 
আর্মি মৈলে মরিকে রামের সন্তান ॥ 
আল! ললাগি প্রড়ু লজ্জা পাইল। সভায় । 
বিনা অপরাধে ত্যাগ করিলা আমায় ॥. 
রাম হেম স্বামী হউক জম্ম জন্মাস্তরে। 
আমি হেন কোটি নারী মিপিবে তাহারে ॥ 
সীতার ক্রন্দন শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ । * 
দুই জনে বসিল.বাল্ীকি তপোবন ॥ 
লক্ষমণ'বিদায় মদ্গে করি' যোড়হাত । 
কান্দিয়া বন্ধেন সীতা কোথা রঘুনাথ ॥ , 
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সৌণার মীতা নির্ছাপ। . - বাহ্মীকি কবিতা! মোর কিছু পড়ে মনে। 
বুড়া রাজার বজ্ঞকথ। শুন সাবধানে ॥ 

সীত্বাদেবী রাখিয়া! লক্ষ্মণ বীর নড়ে। ,; সপ্ততীপের যত ফুনি এল সেই স্থানে |, 
কান্দিত্বে কাঁন্দিতে বীর নায় গিয়! চড়ে ॥ | দশরথ রাঙা যজ্ঞের নিমজ্রণে ॥ 
চা হইয়া গলার চড়িলেন রথে। যজ্ঞশালে আমিবারৈ মুনিগণ.মেল! | 
ফৌথা রা বলি সীত! লাগিল। কান্দিতে ॥' সবে মেলি রাজারে দ্রিলেন যজ্ঞশালা ।॥ 
কান্দিতে লাগিল -শীতা হুইয়া ফাঁক । ;. যজ্ঞের ফলেতে রাজার চারি পুত্র হবে । 

, হেনকাঁলে চন্তুদ্দিকে দৈখে ভক্কর ॥ হুরানুর অমরাদি সকন্্রে কীপিবে ॥ 
চারি দিকে চান সীত। দেখে বরময় । সর্ববগুণ ধরিবেক তোমার কুমার । 

দল ভন্ুক দেখে বড় পান ভয় ॥ "| এক অংশে চাঁরিপুত্র বিষ অবতার । 
উচ্চৈ;স্বরে রান্দে,সীতা বনের ভিতর। "| চারি পুত্রের পিতা ভূমি শুন গুণধাম ॥, 
শিষ্য সঙ্গে আইল বাল্মীকি মুনিবর"॥ শক্রস্ম লক্ষ্মণ ভরত আর মে শ্রীয়াম ॥ 
সষ্তার বনব্খস পূর্বের রচেছেন মুনি ॥ পিতৃমত্য পাঁলিতে শ্রীরাম যাবে বন।' 
আগিয়া লীতার স্থানে জিজ্ঞাসে আপনি ॥ | শুন্য ঘর পেয়ে সীতা! হ্রিবে রাবণ ॥ 
জনকেরস্কন্তা তুমি 'র্লীমের গৃহিণী | বাদ্ধিয়া সাগর রাম সৈহ্ঠ করে পার! 
দশরথের বহুয়ারী মেদিনীনন্দিশী ॥ রাবণ বধিয়! সীতা ঝরিবে উদ্ধার ॥ 
লোক অপবাদে রাম পাইল তরাদ। "এগার হাজার বর্ষ প্রঙ্গার পালন । 
বিনা অপরাধে তোমায় দিল বনবায ॥ সাত হাজার বর্ধ পরে সীতার বর্জন ॥ 
ব্রিভূবনে সাধ্য নাহি তোমার সমান । : ছুর্ববাস। আসিয়।*দঘবারে রহিবেন কোপে। 
অযোধ্ণীকাণ্ডেতে আছে তাহীর প্রমাণ ॥ : তোমারে বর্জিবে রাম সেই মুনির শাপে 

' পরম আদরে মীতায় লয়ে যান মুনি এত শুনি মহারাজ। হেট কৈল মাথা। 
সাঁতারে রাখিল লগে যথায় ব্রাহ্ম নী ॥ আমারে কহিল ব্যক্ত না কর এ কথা ॥ 
সীতার রূপেতে তপোবন আলো করে । | আমারে নিষেধি রাজা গেল স্ববাস | 
মুনিপত্বী ঝুলে লক্ষী আইলা মোর ঘরে ॥ '! তোমার নিকটে আমি করি যে প্রকাশ 
জানকীরে মু'নগত্ী দিলা,আলিঙ্গন |,” | সীতার লাগিয়! তুমি করহ ক্রন্দন | * 
স্ৃতা প্রশংসিয়া বলে"মধুর বচন ॥ ** 1 তোম] হেন ভাই রাম করিবে বর্জন ॥ 
শুভ দিন হৈল মাত আইল! মোর ঘর। | পূর্বের বৃত্তান্ত.এই কহিলাম লক্ষণ । 
তোঁছ৷ দরশনে মোর হরিষ অন্তর ॥* শুনিয়! লক্ষ্মণ বীর, বিরসবদন | 

, সীতা বলেন কর্মদোষে আমার.বর্্ন। লক্ষণ রলেন তুনি কহিলে: ৃত্ান্ত। 
. তোমা,দরশনে মোয সকল জীবন ॥ ,দেখিত্তে সীতার দুঃখ ন! পারি হ্থমন্ত্র | 
'মুনিপত্বী সহিত রহেন তপোধন | আগে 'কেন রাম মোরে না.কৈলু বর্জন । 

কান্দিয়। লক্ষ্মণ তবে চলিল! তখন ॥ এড়াইিতাম এই. ছুঃখ দেখিতে এখন. 
শ্হ্মন্্র বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ “আপনর ছুঃখ আমি সহিবারে পারি । 
পুর্ব্বের কাহিনী মোর হইলু ম্মরণ 1. . সীতার যন্ত্রণা আর 'দেখিতে যে নারি ॥ 
বুড়া রাজার ফ্থা এক্ পড়িয়ান্থে মনে । | এই কথা-কার্ডা। তর্বে কহেদুই জন | 

, বরঘুবংশে সারথি আমি যবে অনরণ্যে ॥ অযোব্যায়র।ম, কাছে:গেলেন লকনণ ॥ 
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কন্দিতে কান্দিতে বার নোওইল মাথণ 
ভ্রীরাম বলেন সীতা থুয়ে আলি কোথা ॥ 
আমার পাঁপিষ্ঠ মন চঞ্চল হাদয় । . 
বর্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায় । 
মোরে ছাড়ি সীত। নাহি' থাকে এক রাতি 
একেল। থাঁকিবে,বনে কাহার সংহতি ॥ 
রাজ্য ধন সিংহাসন বিফল আমার । 
সীতার ধিহনে মোর সব অন্ধকার 
কোন বনে ক্লুছিলেন লীতাত ব্ূপমী। 
কি বলিবে শুনিলে জনক মহাখষি ॥ 
কার মুখ চেয়ে সীতা রহে কার পাশ । 
সিংহ ব্যান্ত্র দেখি দীতাঁর লাগিবে তরাস ॥ 
কহ কহ কহ ভাই গুনি আরবার | 
কেন বনে.ধুয়ে এলে জানকী আমার ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন তুমি 'করিলে বর্জন। 
আপনি বর্জিয়। কেন করহ রোদন 
ক্রন্দন সম্বর প্রভু ক্ষন! দেহ মনে। 
সীতা ধুয়ে আইলাম বালীকির বনে ॥ 
যদি রঘুনাথ মোরে কর সম্িধান। 
রাত্রির ভিতরে সীতা আনি তব স্থান ॥ 
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়েছি'বাহিরে । 
বড় লজ্জা হবে পুনঃ আনিলে সাতারে ॥ 
সীতা না দেখিয়। ভাই না পারি রহিতে। 
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে ॥ 
“নামার বচন শুন ভাই তিন জন। 
রাত্রিতে সোণৃর সীতা কৃরহ গঠন । 
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোৌক। 
দেখিয়া নোণার সীতা পাসরিব শেক ॥ 
এৃতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন । 
বিশ্বকন্মী এলো তথা,বুঝি তর মন্ন॥ 
শত মন ক্লোণা লয়ে দিল তার স্থান । 
সোণার সীতা কিশ্বক্মা কুরিল নিশ্মীণ-। 
যেমন জীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে,। 
সবে মাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি.সরে । 
সোণার দীতাত্সে পরায় বন্ত্র,আভরণ। 
সুগন্ধি পুষ্পের মালা হ্বগন্ধি, চন্দন ॥* 

যাায়ণ'। 

মীতা। 'দীত বলি রাম ডাকে নিরম্তর | 
সীত! নহে রঘুনাঁখে কে দিরে উত্তর ॥. 
,এক দৃষ্টে চান্েন সোার ীতামুখ:। 
উত্তর না পেকে রামের বড় হর দুঃখ ॥ 
সাত হাজার বনর যে সীতার সংহতি'।' 
সোণার সীতা দেখিয়! বঞ্চিলা সাত রাতি 

' . সাত রুঃত্রি বঞ্চিয়া রাম.আইলা বাহির | 
ধারার শ্রাবণ যেন চক্ষে বছে নীর ॥ 
ভরত লক্ষ্মণ শত্রত্ম তিন জনে | 

| বাহির চৌতারে রাম বসিলা দ্রেওয়ানে 1» 
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ আইলা রামস্থানে ৷ 

শৃন্যময় দেখে রাম:সীতার বিহনে ॥ ". 
বিবাঁহ করিতে রামের নাছি লয় মন । ' 
দস্মুথে নোগার লীত। রাখে সর্বক্ষণ | 
পাত্র মিত্র বন্ধুবর্গ বুঝায় মকলেশ' 
বিবাহ করহ দাম সকলেতে বলে ॥ 

। যথা ঘত রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান 

শুনিয়' রামের গুণ করে অনুমান ॥ 

সীতা হেন নারী যার না! লাগিল মনে 1 
সেজনার মনোনীত হইবে কেমনেণ। 
কন্যাগণ এই যুক্তি করে নিরস্তর । 
আর্ বিভা না করিবেন'রাম রঘুবর ॥' 
সীত। সীত। বল রাম ছাঁড়িল নিশ্বাস 1 

রা 

'উত্তরাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃ্তিবাস.॥ 

কুকুর ও সঙ্গ্যাপীর কথা। - 

লক্ষমণ বলেন প্রভূ উচিত এ নয় | 
সাত দিন হৈল রাজকাধ্য নাহি হয় % 
সাত দিন হইয়াছে সীতার বর্জন । 

| সীতার শোকেতে কন্ম কিছু নাহি মনে ॥, 
রাজ হৈয়। 'রাজকন্ম ন) রূরে জিজ্ঞাস! ॥,- 
পরিণামে নরক ভিতরে হয় বাঁসা ॥ 

রাজ্য চর্গ ছাড়িলেন পুর্বে রাজ! স্বণে ৮" 
সেই পাণে নর্ক ভুঞ্জিল চারিযুণে ॥ 
পুক্ষর দেশের রজ| বম মৃগেতর | 
ধর্মেতে ধার্মিক র।জ। গুণের সাগর ॥ 
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প্রভাসের তীরে রাজা করিল গমন । উভয়ে মিলিয়৷ ঘরে গেলেন ব্রাহ্মণ 
এক লক্ষ ধেমুদাঁনে তৃষিল-ব্রাক্মণ ॥ প্রমা্দ পড়িল এত দিয়! পরধন ॥ 
অমিবৈশ্ঠের ধেনু ছিল তার্ পালে । ্রহ্মশাপ স্বগরাজ। ভুঞ্জে চিরকাল। 
মুগ রাজা দান কৈল ধেছুর"মিশালে 1 "| না করে রাজ্যের চর্চা এতেক জঞ্জাল ॥ 

অগ্নিবৈশ্থ ব্রাঙ্মপেরে জগত বাখানি । রাম বলে জানি শাস্ত্রে কছে.মুনি খষি। 
তুপে জপে ত্রন্ষচর্ষ্যে বিজ, মহীজ্ঞানী ॥ -অবিচারে কর্ম, কার্ধ্য কৈলে পাপরাশি ॥ 
ধেনুর শোকেতে দবিজ স্বর স্বর তনু! " ; চিন্দিন তোমরা করহু রাজ্যখণ্ড।, 
নানা দশে তত্ব করে না পাইল ধেনু ॥ |'করেছ-ভূপতি আমায় দিয় ছত্রদণ্ড। 

'ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসেরতীরে। 1 এত বলি শ্রীরাম বিল! সত! রেরি। 
আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে ॥ **রাজদ্বারে লক্ষণ বসেন হয়ে দ্বারী ॥ 
টবহুদেখে ত্রাক্ঘণের হরষিত মন। আইলেন বশিষ্ঠ যুনি'কুলপুয়োহিত। 
জীবুবতস! বলি সনি ডাঁকিপী তখন ॥ কশ্মপ নারদ আদি হৈল উপনীত ॥ 
হাম্বা রবে এল-ধেনু অধিবৈশ্য পাশে। | পাত্র মিত্র লয়ে চ্চা করেন ভরতে । : 
ধেনু লয়ে দ্বিজবর চলিল হরষি।॥ ' | দ্বারে আছেন লক্ষমণ সুবর্ণ ছড়ি হাতে ॥. 
যারে'দান,দিয়াছিল স্বগ মহীপালে। মুনিগণ কহিছেন শুনহ লক্ষণ । 
দেই দ্বিক্স ধাইয়৷ আইল হেনকালে'॥ ] রঘুনাথ* সঙ্গেতে করহ"দরশন ॥ 
অগ্নিনৈশ্য ধেনু লয়ে করিছে গমন । প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্মমণ্। 

গৌঁচোর বলিয়া তারে ধরিন ব্রান্মণ.॥ | রামের পালনে হ্থথী আছে গ্রজগেণ॥ 
ধেন্ু লাগি বিসম্বাদ হৈল ছই জনে। রাম হেন রাজা নৃহি দেখি কোন যুগে । 
রাজছারে'মহাযুদ্ধ ত্রা্গণে ব্রাহ্মণ ॥ গুন পৌন্দ্রেতে লোক আছে নান। ভোগে 

.দ্বারী গিয়া ভূপতিরে কহিল সংবাদ। এত শুনি.হরষিত্ব লক্মমণ ঠাকুর । 
ধেন্ু লাগি দুই দ্বিজে হতৈছে বিবাদ ॥ | হেনকালে তথা এক আইল কুক্কুর ॥ 
লক্ষ ধেনু দান ভূমি কৈলে যেইকালে। | রক্ত আখি কুকুরের সর্ব ধবল । 
অগ্নিবৈশ্ঠের থেনু এক ছিল সেই পালে ॥ | পথশ্রান্তে উপববাসে হয়ছে বিকল ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজ ভাবয়ে বিষাদ । * | তিন পদে চলে তাঁর একণদ খন্সী। 
অবিচারে দান কৰে পড়িল প্রমাদ ॥ : , দস্তের আঘাতে ণিরে রক্ত পুঞ্জ পুঞ্জ ॥ 
এতৈক ভাবিয়া! রাজা না'দিল দর্শন | তিন পদে চলিয়! আইল ধীরে ধীরে। 
রাজদ্ারে হুড়াহুড়ি বিএ ছুই জন*॥ * | লক্ষণে প্রণাম করে ভাসে অশ্রুনীরে । 
ছুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজছ্বারে।, কুকুরে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর ল্ষমণ। 
ছুই প্রহর হৈল দেখা.না পায় রাজারে ॥ কি কারণে কুকুর হেথা য় আগমন ॥ 
তপে দেখা না পাইল দেহে হৈল তাপ। কুকুর কহিছে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ |... 
ক্রোধভরে ছুই বিগ্র ভূপে দ্বিল শাপ ॥ কহিৰ আমার ছুঃখ শ্রীরাম সদন ॥ , 
পরুধন দান করে লাগিল কোন্দল ! যদি আজ্ঞ] দেন রম ঘুণা না করিয়া |. 
দেখা না-পাইয়! বিপ্র ছাড়ে রাঁজন্থুল &. | কহিব আমার দুঃখ সভামধ্যে গিয়া ॥ 
দেখা না পাইয়া,তৃপে বূলে বটুত্র । | লক্ষাণ গেলেন, উবে রা'মৈর মিকটে 1 
কেঁকলাল হয়ে খাক নরক ভিতর ॥ কুকুরের বৃত্তান্ত কছেন করপুটে ॥ 
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দ্বারেতে কুগ্ধুর এক হৈল আগুসার | , 

সভাতে আসিতে চাহে কি আজ্ঞা তোমার 
কু্ধুরে আনিতে রাম কহেন সত্বর । 
কুন্ধরে আনিল তবে রামের গোচর ॥ 
রা ব্যবহারেতে কুক্ধুর ঝোঙীয় মাথা । 
যোডহাতে স্তব করে বলে, নীতিকথা ॥ 
তুমি ব্রচ্ম। তুমি বিষু তুমি মহেশ্বর। 
কুবের বরুণ তুমি,ষণ পুরন্দর ॥ 
তুমি চন্দ্র ভুমি সূর্য তুমি দিকুপাল। 
তোমার সকল স্ষ্ট্ি তুমি পরকাল ॥ 
তুমি ধিষু অবতার পতিত পাবনে । 
সকল কুক্ধুর দেহ তোমা দরশনে'॥ 
রম বলেন কত স্তত্তি কর বারে বারে। 
কোন কার্ধ্ে আসিয়াছ কহ না আমারে ॥ 
কান্দিয়। কুকুর বলে.অশ্রুজলে ভাসি । 
বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সন্স্যাসী ॥ 
সন্য/সীর দণ্ডাঘাতে ,হইয়। কাতর । 

তিন উপরান্তস আমি তোমার গৌচর ॥ 
কোন অপরাধে দণ্ডে মোরে করে দণ্ড । 
সম্ন্যাসীরে জিজ্ঞাসা করহ সভাখণ্ড ॥ 
রাম বলেন সভাখণ্ড শুনল সত্বর | 
সাম্ম্যাসীরে শীত্র আন আমার গোচর ॥ 
ভাল মন্দ বিচার,করিহ সব্ব নে । 

'সম্গযাসী হইয়। জীব হিংসে কি কারণে ॥ 
£ রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে। 

কুন্ধুর আসিয়া দেখা ইল সন্গযাসীরে ॥ . 
হতে কমগুলু স্বন্ধে সবগছাল' তার। 

সন্ন্যানীরে দেখে দূত্র করে নমস্কার 
সন্্যাসীরে লয়ে গেল যথায় লক্ষ্মণ। 
ল্ক্ষমণ আনিয়! দিল রামের সদনূ॥ 
সন্ব্যাযীরে রঘুনাথ করেন জিজ্জামা। 
স্বধন্্ন স্থাড়িয়! কেন কর জীরহিংস! ॥ 
বর্ণ করিলে হয় নরকে নিবাস, 
ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সম্যাস ॥ 
পরনিন্দা পরহিংসা পরম গ্ুতক | 

' হিংঅক সন্ধ্যাসী হলে, বিষম নরক ॥ 

খা 

রাখায়ণ । 

লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেব! করে ত্যজ্য 

এমন সন্গ্যাসী হয় ংসারেতে পুজ্য ॥ 
সন্গ্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকম্মাৎু | 
কি দৌষেতো'কন্তুরে করিলে দণ্ডাঘাত ॥ 
যোড়হাতে কহে"তবে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ! 

“ দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ ॥ 

সারাদিন সন্ধ্যা জপ করি গঙ্ষাতীরে। 

"| সন্ধ্যাক।লে 'ভিক্ষ। জাঁণে যেতেম নগরে ॥ 

ক্ষুধানলে 'পুড়ে অঙ্গ গেগে চিরি ভিক্ষে। 
'গথ যুড়ে শুয়ে আছে কুনু সম্মুখে ॥ 
পথ ছাড় বলে ডাক দিই উচ্চৈঃস্বরে। ' | 
কপটে রহিল পথ ন! ছাড়িল 'মোরে ॥. 
এক চক্ষে নিদ্র! য'য় আর্'চক্ষে চায়।, 
ক্রোধে ভ্বলে দণ্ডাঘাত করেছি মাথায় ॥ 
এই কহিলাম আমি দভায় ভিতরে । 
যে হয় উচিত দণ্ড করহু আমারে ॥ 
রাম বলেন সভাখণ্ড করহ বিচার। 
কাহার করিব 'দণ্ড অপরাধ কার ॥ 
বোড়হাত করে তবে সভাথণ্ড কয়। 
আমাদের বুদ্ধি সাধ্য এইমত হয় .॥ 
কার নহে রাজপথ রাজ অধিকার । 
উত্তম অধম পথে চলেত সংসার 

যদি শীত্র কাধ থাকে ঘাবে এক পাণে। 

সন্ন্যাপী হইল দোষী আপনার. দোষে। 
শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভাখপগু। 

বর্দণাস্ত্রে সন্াসীন করিব কি দণ্ড ॥ 

যোড়হাতে বরঘুমাথে কহে সভাখণ্ড ।' 
গঙ্গবস্(ন শান। করা সন্গ্যাসীর দণ্ড, 

কুক্ুত্র উঠিয়! বলে সভার ভিত্ররে। 
কদাচিৎ দণ্ড না রিও সম্যাসারে ॥ 
আমার বচনে কিছু'কর পুরন্দর।' . 
কালিঞ্ররে সন্গ্যামীরে দৈহ রাজ্যভার ॥ 
কুকুরের কথা শুনে সভাজন হাসে। « 
সন্নপ্রসীন্ে রাজ করে কালিঞ্রর দেশে ॥ 
রাজ্য পেয়ে সন্াসী মাতগুপৃষ্ঠে চড়ে 
রাজদণ্ডে সম্যাসীর শ্বধ্য যে বড়ে ॥ 
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আনন্দে সন্যাঁসী যায় কালিগ্রর দেশে 
সম্যামীর €বশ দেখে সর্ধবলোকে হাঁসে ॥ 

রিধান কেলীন মন্তকে ছু ত্রদগু | 
রথুনাথে জিজ্জরীসা করেন সভাখণু -॥ 
আনিলে সন্নাণপী ধুর দণ্ড করিবারে। 
কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সন্ম্যাসীরে ॥ 
রম বলে রাজ্য-দিন্বু কুধুর বচনে। ,* 
ইহার ধে বৃত্তান্ত কুক্টুর"ভাল জ্শনে ॥ 
ইহ। শুনি মভাখণ্ড দিজ্ঞসে কুন্ধুন্র | 

কুপ্কুর বিন্র করি কহিছে মত্াে॥ 
পূর্বজন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিনু রাজ। 
গিত্য নিত্য করিতাঁম সদাশিব গজ ॥ 
নীলরর্ন শিবলিঙ্নপ্তথ। অবিষ্ঠান | 
রাজা বিনা অন্য জনে পুরিতে না পান ॥ 
বিশেষ" প্রকুমরে পুজা করিয়া শঞ্চরে | 

" প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে ॥' 
বাজারে শিবের শাপ,আ য়ে এমন | 

. মরিলে কুক্ধরযোনি না হয় খণ্ডন ॥ 
কালিগ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর | 
বাঁ, ছিলাম এবে আমি হয়েছি-কুক্ধুর ॥ 
পাইয়া কুকুর দেহ এতেক ছুততি । 
তোমা! দরশনে এবে ভুইবে শিক্ষতি ॥ 
দাবে বলে সন্ন্যাসীর বাড়ল বিষয় 
শিধয় এ নহে, প্র বই সংশয় ॥ 
কালিগ্রে যেই জন হরত রুনা * 
গোকান্তে 'কুক্ধুর: হবে না, হ্য় খণ্ডন ॥ ' 

* কুকুর এতৈক বলি রামে*নসক্কার়ে | 
ব,র।ণসী,কুক্কুর চলিল ধীরে বারেখ। « 
প্রাণ ত্যজে.কুকুর করিয়া উপব।স। 
ঘাম দরশনে লাভ হৈল.স্বর্ণবাস ॥ 
স্ভ'ননে দ্বাঘুনাথ বসিল দেওয়ানে। 
পাত্র সিত্র সভাজন আছে বিদ্ান।নে ॥ 

লবণ থধ। 

উপশীত লক্ষণ রামের,বিদ্যমান 1 
প্রথপাত করি কহে শীাথের স্থান ॥ 
| ১১৩ ] 
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মহামুনি ভাঙগবি বৈসেন গঙ্গাতীরে । 
তেম। দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে ॥ 
রাম কহে ঝাট আন দ্বারে কি কারণে 
বড় ভ্তাগ্য আজি “মার মুদি দরশানে ॥ 
আরামের আজ্ঞা'পয়ৈ লক্ষণ মারে । 

। শিব্য সহ মুনি অ/মে রামের, গোচরে ॥ 
নমক্ষান করিরাম বন্দিল। চরণ । 
পা অর্ধ্য দিল রাম বসিতে আমন ॥ 
ভাগবি বলেন রাম কর অবধান 

হাস নিবেদিতে আসি উব স্থান ॥ 
পুর্বে রাজগণে দিলাম 'ঘত যত "ভা রা? 
রাঁজগণ পলিল মুমির' অঙ্গীকার ॥ 
ত্রভুবন্ রাখিলে হে মারিয়া রাবণ। 
রাবণ হঈতে এক আছেত ছ্ঙ্জন,॥ 
সতভ্যবুগে ছিল মধু দৈভের প্রধান । 
হিরণাকশিপু*পুক্র বড় ধনবান ॥ 
স্দাশিবের প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহানবিশ । 
শিবের বরোেতে সে জিনেছে ভূমগুল ॥ 
জা এক শিব তারে দিয়াছেন দান'। 

গার তেজের কথা কি কব বাখ।ন ॥ 
পড়ি মধুদৈত জাঠ। যদি এডে। 

| জাঠামুখে ত্রিউুবন ভম্ম হয়ে উড়ে ॥ 
হুঈ্ল মধুর পুজ লবণ গহাঁনণ। 
6 নিল জাঠ'র.তেজে পৃথিবা নগ্ন ॥ 
কৃন্ভনসী গঞ্ডে জন্ম রাবণ ভাগিান | 
তাহার সান বার নাহি ভিক্পন ॥ 
মহাঁঞষ্ট লনণ'সে গুরাতে ঘর | 

জন্মাবধি মহাপাপ করে শিরন্তর ॥. 
মধুদৈত্য মুহাবার হইল পতন 
তাহার সে, জাঁঠা গাছ প ইল লবশ॥" সি 

ডি. 

জাঠার তেজে ভরিকুবন্ নিল লবণ ! * | 

লবণ মুিতে' যুক্তি কর্রহ এখন ॥, 

জাঢাঁগাছ লয়ে লবণ বদি আসে রণে র্ 

তাহারে রণেতে জিনে- নাহিত্রিছ্নে ॥ 

লবণের সঙ্গে, খুবে ভব সংখাম |. 

তার কথ। কি 'কদ্ধু ু নহ ভ্ীরাম ॥ 

০ 

ভীত 

ঙি 

৬ প্রি 
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মান্ধাত। নামতে রাজ জম্ম সূর্ধ্যবংণে | | জাগা হাতে করিয়া! লবণ'বীর রোষে। 
অযোধ্যাতে রাজ্য করে ত্রিভূবন শাসে॥ ; এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধীতা উদ্দেশে ॥ 
ইন্ডে জিনিবারে গেল"অমর ভুবন। .. 1 রথ অশ্ব কটু জাঠার তেজে পুড়ে । 
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া৷ হৈল অদর্শন ॥ মান্ধাতা জাঠ!র তেজে ভন্ম হয়ে উড়ে ॥ 
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে। পুনর্ববার জাঠা গেল লবণের হাতে ।. 
অদ্ধ রাঁজ্য ভোগ কর পুরন্দর সনে ॥ পড়িল মান্ধাত! যত রাজ! ভয়ে চিন্তে 
ধনেতে অদ্ধেক লহ এ অমরাবতী। 

ইন্দ্রের সহিত যাও করিয়া পিরীতি ॥ 

মাঙ্ীতা আছেন চাহি বরিল!।র রণ। 

ইন্দ্র জিনি স্বর্ণ লব শুন দেবগণ ॥ 

' পুর্ধধপৃরুদ তোমার সে মান্গাত৷ ভূপতি। 
মান্ধাত। মারিয়া,লবণ রাখিল থেয়াতি ॥. 

ধা বত শত রাজগণে করিল সংহাব। 
1 লবণ মারিয়। রাম কর প্রতীকার ॥ 

খরন্দর জিনি আমি রাখিব পৌরুষ প্র । শুনিয়া মুনির কথা ভাঁই-তিন জন |. 
ত্রিভুবনে লোক যেন ঘোঁষে এই যশ | যোড়হাতে দাঁণাইল রামের সদন ॥ 
দেবগণ লয়ে ইন্দ্ররাজ। যুক্তি করে । বৌড়হাঁতে কহেন ঠাঁকুন শক্রঘন | 
'বিনাযুদধে পাঠাইব যমের ছুয়ারে ॥ তুমি ভাই লক্ষাণ করেছ বহু রণ ॥ 
ইন্দ্র বলে শুনহ মান্ধতা সহার! জ। আমারে করহ আজ্ঞ। মা(রিতে বণ । 

পুথিবী জিনিতে ন'র বীরের সমাজ ॥ রি লবণ মারিলে ষশ ঘোষে সর্বজন ॥ 
পৃথিবী নিতে যেই রাজা নাহি পারে : : শক্রত্রের বচনে রামের হৈল হাঁস। 
লঙ্নী| ন্যাইৎআসিয়াছ বর্গ জিনিবারে ॥ লবণ মারিতে রাম কররিলা আশ্বাস ॥ 
আছয়ে লবণ দৈত্য বড়ই ককশ। শক্রবন চলিলেন মারিতে লবণ । 
ব্রাক্ষপী গর্ডেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষন ॥ ৃ কহেন ভাব মুনি শুন শক্রঘন ॥ 
ধা রাজ্য করে মরার দেশে। (কু কুড়ি হাজার মন্ত হস্ত্রী মেরে খায় দিনে । * 
তারে জিন তবে স্বর্গজিন আসি শেষে ॥ ; লবণের সঙ্গে ুদ্ধ থেকো সাবধানে ॥ 
ইন্দ্রের বচনে লাঁজ পাইল মান্ধীতা। এত বলি ভাগ্গৰ গেলেন নিজ স্থান।. 

মনো ছুঃখে মান্ধাত] করিল,হেটমাথা ॥ , | ভাইগণ লয়ে রাম কারেন অনুমান ॥ 
স্থগ ছাঁড়ি আইল লবণ জ্রিনিধারে । রাম বলেন শর্রুত্্ে করিলাম রাজা । 
দুত পাঠাইল যে লবণে জানাবারে ॥  [.লবণ মারিয়া পাল মথুরা'র গ্রজ| ॥ 
ত্বরা করি গেল দূত লবণ গোচরে । ৷ লবণ মারিয়! তুমি হয়ে অধিকারী'। 
মান্ধাতা রাজন আমে তো!ম। জিনিরাঁরে ॥ | প্রঙ্গার পালন কর মথুরানগরী ॥ . 
লবণ শুনিয়া এত ক্রোধেতে কৃহিল। শক্রীর বলেন প্রভু কর অবধান। 
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল॥ জ্যেষ্ঠ সত্ব কনিষ্ঠের নহে এ বিধান। 
দূতের অপেক্ষ। দোখ মান্ধাতা ভূপতি । | শ্রীরাম বলেন শুন ভাই শক্রদ্বন। 
যুঝিবারে গেল বীর কটক সংহতি ॥ তোমাতে আমাতে নাই ভেদ ছুই জন ॥ 
মান্ধাতার তেজ যেন সুর্য্যের কিয়ণ। চলিলেন শক্রদ্বন মারিতে লক্ষণ | 
মান্াতার তেজ দেখি রুষিল লবণ ॥ | রাঁষে প্রদক্ষিণ করি বন্দিল চরণ | 
মান্ধাতার সেনাপাত যতেক. যুঝার। বিষণ অস্ত্র ছিল তাঁর অস্ত্রের প্রধান । 

' লবণ উপরে করে ঝুণ অবতার &৷ লবণ ম।রিতে শক্রবনে দিল। দান ॥ 



উত্তরা 

এক লক রথ নড়ে এক লক্ষ হাতী। . 
এক লক্ষ-ঘোড়া নড়ে পরনের গাত ॥ 
বণ মারিতে বীর করিল সানি । 
পক্রত্সের নিজ'বাগ্গ সাত আক্ষৌহিরী ॥ * 
লিখনে ন যায় ঠা কটক'অপার। 
শুনিঘ। বাগ্যেন্ন শব্দ লাগে চ্মতকার ॥. 
হইল মাঁধাঢ় গুড আবণ প্রবেশে |," 
গেলেন যমুনা পার খাঁল্মীকির দেশে ॥ 

শক্রত্প বশ্দিলেন মুনির চরণ । * 
শক্রুঘনে দেখে মুনি হরণিত মুন ॥ 
শক্রত্র-বলে মুনি করি নিবেদন । 
রায়ের আদেশে ২ নাই বধিতে র লবণ ॥* 
কটকু নহিত আসি আইনু এ দেশে । 

অগ্য রাজি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরিনে ॥ 
এতেক শুনিয়া মুনি হরধিত মন । 

* ত্রদ্ষমন্ত্র বেদপবশি করিল। তখন ॥ 
শক্রঘনে করাইল উত্তম ভোজন । 
জাশিল লবণ অ,দি হইবে মিধস ॥ 
মুশি অ'ন শক্রত্র বোছে কয় কৃথা। 

হেনকা লে, ছুই পুন্র প্রধবিল। মাতা ॥ 
শশিষ্যণণ কহে আসি মুনির সাকাতে | 
ছুই পুক্র যমজ প্রসব কৈ সাতে ॥" 
মুপ বলেন গোগনেতে রাখ শিষ্যণণ | 
এই কথা খেন শাহিশুনেন শু ॥ 
মতান্তরে আছে ইহ। শুন রি | * 

যমুমার তারে মুন করেন তর্পণ ॥ 
নুশিকে বদ দেয় শিদ্দ এক জন । 
এসব করল মতা যমজ নন্দন ॥ 
আনপ্দিউ হয়ে মুশি কহিলেন শিব্যে॥ 
শশশুকে মাখাতে বল.লবণ আর কুশে ॥ 
শুনিয়া মুনির কথ। কহিল সাতায়.। 
হরিষ হইয়া সীত।,পুজ্রেরে মাথায় ॥ 
মুন আসি জিজ্ঞাসিণ সাতাদেবা তরে।. 
হাসি কহে.তব পুজে দেখাও আমারে ॥ 
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে 1 
লবণ মেখে লব হৈল কুশে কুশ রাখে ॥ 

| 

ূ লবণ মারিতে 
| 

৯ 
্পট্সপাছ পে পাপ পি শশা সি শসা পাশ 

দিনে দিনে বাঁড়ে ছুই শিশু সহাথ|। 
এখন কহিৰ থে লবণ বদ কথ ॥ 
এতেক বলির! মুনি *আনন্দ হাদয় | 

'শক্রত্স মুনি দোহে কথা বত কয় ॥ 
কথোপকথনে ফুঁ হে বঞ্চিলা রজনী । 
প্রাভাতে উঠিন। থয করিয়! সানি ॥ 

1 মুনি, প্রণমিয়। চলে শক্রদ্ব বীর । 
ভাগ বের বাটা গেল বমুনুরতীর ॥ 
্ খুনি প্রণমিয়। করে যুক্তি সং সা । 

 ঘুনি বলে হন করি বিদিত' 
(লবণ নাঁমেতে দৈত্য সংগ্রামে চ্ী এ 

( কিরূপে মীরিব তারে শক্রদ্ন কয় ॥ 
মুনি বলে অতিশয় দুষ্ট সে লবণ।  * 
ঠা হি হিত উপদেশ শুন শব্রান্ন ॥ 
রনী প্রভাতে যাঁবে সবের উ উদ্দেশে ।' 
রা পাপরে বেটা উফণের আশে ॥ 

ভ্বাঠাগ|ছ খুয়ে যায় শিবপুজার রনল্লে। 
দিরে এমে নবাসে দিবস ছ গ্রহরে ॥ 
। হিত উপদেশ ৬ শুনহ সন্বর। 

1য়।তে গেলে বেড়ে নুহ তার ঘর ॥ | সু 
| 
ৰ কোন মতে জ না]? [হি লা পায় রাক্ষন।* 

হা 
ূ 
[ 

শি পাস জা পি পাশ 

ণমারিতে তবে কপহ মাহস ॥ 
5121 ব্দা করিতে মাপার এক্রন্র । 

না হবে তোমার শাক্ত ,মারিতে লবণ ॥ 
শক্র'ন পাইন। এন্ডেক উপদেশ । 

যায় মথরার দেশ ॥ 
প্রচাতে লবণ গেশ করিতে আহার । 

শত্রন্ন,সটৈন্যে যমুনা হেল পাদ ॥. 
জাঠাগাছের ঘর গিরা কটকেত্ত বেড়ে | 
ঘুগ'ভার ক্ষেতে লবণ আমে গড়ে 
দৈল্স্রেতি. সকল পথ হিল ত আগাল্ঞ!.. 
কুপিল লবণ বার মৃগগ্জার গেলে | 
মধূদৈত্য- জর মেই 'মধুরাতে খানা । 

বিদ্রমে নী! হুক অন্ত র্বণ ভাগিন] ॥ 
লবণ বলে মিছ! কি ঘুড়িব ধনুর্ববাণ 
তোর মড কত'রেটার লয়েছি পরাণ ॥ 

স্পা». জন 

8 
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কহিছেন শ ক্রদ্স লধণ বচনে 
কাটিব তোমার মুণ্ড এই ধন্ুরর্বণে |. 
শামী তোর বীর ছিল সেই অহঙ্কার । 
আমার ভাতাঁর,.হাতে তাহার সংহার ॥ 

মেই রামের ভাই আমি তার তত্বে বুলি 
তো।র মাথা! কাটিঘ়া রামেরে দিব ডালি ॥. 
খাইয়! মানুষ গরু পূর্ণ হৈল কাল। 
তোরে মেনে মথ্রায় বলার চালেচাল ॥' 

লবণ বলিছে ক্রোধে শুন শক্রত্ব | 

তোরে ম।রি ঘুচাইব মায়ের হন্দন ॥ 
মামারে মারিল তোর জোষ্ঠ নাহাদর | 
গীয়ের ক্রন্দন শুনে জ্বলি নিরন্তর ॥ 
দেই তাপে আজ তোর করিধ সর্দনাশ । 
মরিতে মানুষ বেটা আইলি মোর'পাশ ॥ 
তোর বংশে যত রাজ] তৃণ হেন বামি। 
মান্ধাতারে পোড়ে করেছি, ভন্তরোশি ॥ 
শত্রপ্ন কহেন এসেছি মেই কোপে । . 
রঃ গাথ। কাটিব রাখিবে কার বাপে ॥ 

যা ূর্ধ্যবংশে ঘা মানত কপতি | 

ডা গ পাঠাইব যমের বসতি ॥ 
রামের কনিষ্ঠ আমি বার অবতার। 
তে।রে.মেরে শোঁধিব বংশের যত ধর ॥. 
শক্রুত্ের বচনেতে রুষিল লবণ । 
মানুষ বেটার কথা সব কতক্ষণ ॥ 

হাতে হাত চাপিয়ে দক্তের কড়মড়ি। 
শীগ্রগতি:চলিল আনিতে জাঠাব'ড়ি ॥ 
লবণের মন 'বুঝে শক্রক্ষ হাষে। 
মনে কি করেছ বেট] কিরে যাবে বাসে ॥ 

শুনিয়া লবণ বীর সিংহ যেন গর্জে | 
গর্জন করিয়া আসে যুঝিবার সাজে ॥' 
গছ পাখর মারে 'লবণ সঘনে উপাঁড়ি।' 
পত্র-ত্সের মাথে ম!রে ছুহাতিয়া বাড়ি ॥ 
সেই থায়ে শক্রপ্ব হইল.অচেতন | 
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করিছে গঙ্ভন ॥ 
“করুন পড়ে সৈন্য রূদে হাহাক'র। 
/ল জাল ললণ লইয়া মুগতারি ॥ 

বীমাঁয়ণ 

্ 

শা পোটি লি পিষ্ট শ কপ লী ভিসি পা পাটি পি পিসি লক এসি রথ পিষ্ট লা রী পাস্টিরাপাসিলিন লীস্দ তি লাস্ট সিসির 

উঠিল যে শত্রুদ্র সমরে দুর্জয় । 
ধনুক পাঁতিয়া যুঝে নাহি করে ভয় ॥ 
বিষুুবাণ শক্রত্ন যুড়িল ধনুকে। 
স্থবর জঙ্গম মেক' দিকপ!ল কাঁপে ॥ 

উক্কাপাত হয় ধেন নেই বিষুলাণে । 
প্রলয় হইল দেখে ভাবে দেবগণে ॥ 
অংচন্বিতে স্থষ্িনাশ হয় কি কারণ। 
শুনিয়া প্রলয় শব্দ-ফপে-দেবগণ'॥ * 
কোন ফুগে এমত যে শব্দ নাহি শুনি। 
কি প্রলয় ইইল নিশ্চয় নাহি জানি ॥. 
ব্রহ্মা বলেন দেবগণ না করিহ ডর । 
লবণ-বধিতে গঞ্জে শত্রত্বের শর ॥ , 

স্থগ্িলেন বাণ বিষু আঁপনার হাতে ।, 
দৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাথাতে ॥ 
বাঁণের উপরে বিষ্ত/হন ্সধিষ্ঠুন |: 
সেই' বাঁণাঁঘাতে ক'র নাহি রহে প্রাণ ॥ 

বিষুবাণ উপরেতে ত্রহ্মনগ্রি স্বালে। 
সে বাঁণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোন কালে ॥ 
বিষুবাণ শক্রুপ্ন এড়িশ লবণে। 

শহ্যম[ের্ও থাকিয়া দেখেন দেবখীণে ॥. 

সিংহনাদ করি, ডাকে বার শক্রত্ব ৷ 
কোথা আছ ওগে বেটা দেহ আসি রণ । 
বাণের গর্জন শুনি লবণের ডর । 
কহিতো,ছ শক্রষ্ে ভ্রামিত অন্তর ॥ 
দ্ছণেক গ্হ মোরে থাই ভক্ষ্য পানী । 
বাহুড়িয়া আ৷ [খি যুদ্ধ করিব এখনি ॥ 

মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপুজার.ঘযে 
লইব সবার প্রাণ জাঁঠার গ্রহারে ॥ 
তাহার মনের কথা পার শত্রুর |] 
কহিতে 'লাগিল বার করিয়া তর্জন ॥ 
করিবি ভোঁঞন তুই আমি উপবাদী। 
&্টোহে উপবাসে যুদ্ধ আমি ভালবাসি ॥ 
এখন ভোজন আর উচিত না হয়। 
ভোজন করিবি বেটা গননা মালয় ॥ 
কুপিল লুবণ'বারভছুঙ্জয়:প্রতাপ । 
আহার করিতে নাই দি'ল মহাপাপ ॥ 



উঃ রাকীু। 

রঘুবংশে জন্ম'তোর সর্ববলোকে জানে । 
রঘুকুল উজ্ববন করিলি এতদিনে ॥ 
শক্রত্মে মারিবারে আইল লৃবণ। 
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড শত্রপ্ন 1 
মহাঁশব্দে খায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি | 
লবণের বুকে বিদ্ধি ম ন্ধ।য় মেদিনী | 
বিু্রবাণ বুঝে ঠেকি পড়িল লবণ, 
দেবতীর জাঠাগাছ'গেল ততক্ষণ ॥ 

কমাঁন্ জাঁঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে। 
18 লনণ বীর সর্বলোকে দেখে ॥ 

যভায় দা করে,যত দেবগণ । 

্ন উপরে করে পুষ্প বরিষণ ॥" 
ঠা ্ র্ ৬,বাজে নাচে বিগ্ভাধরী। 
আনন্দে হইল মগ্ন যত স্থরপুরী ॥ 
শব্দে তরে অ্রন্মা"কহিল তখন। 
বর মাঁগ মহাবীর যাহা লয় মন ॥ 

নিজ বাহুরলে বীর লবণে মারিলে | 
স্বর্গ নর্ত্য পাতালের শঙ্কা নিবারিনে.॥ 

€য বন নানি তৃদি দেবতার, হানে । 
দে বর ঞতাসারে দিব সর্বব দেলগণে ॥ 

, কহিহেন রামনুক্গ যুড়ি ছুই পাঁগি। 
মথুন[তে ধমতি হউক পন্মযে'নি ॥ 
তথপ্ত বলিয়া বর দিল ততক্ষণ । 
বর দিয়া স্বণে গেলযত দেবগণ ॥ 

দেশ বপাইতে-বীর পাত্র পামিবধন | 
রিল মগুরাপুরী অন্তুত নির্বাণ ॥ * 
রা ঘর নিশ্মাইল অ'র সরোবর ॥ 

হস্ত আদি নিষ্মীইল নানা জলচ্র ॥ * 
নন উপবন ভাঙ্গি করিল বসতি । 
বসাইল প্রজা ঘে মনুষ্য নান! রে ॥ 
কাপর পক্ষী সব করে মধুধু 

মুনি মন হরে হেরে মরুর রর ॥ 
রাজবাটা নিশ্মাইল দেখিতে সুন্দর | 
এক্রর্ রহিলেন তাহার ভিতর ॥ , 
নগরের মধ্যে যুত স ধু [ক'বৈস। 
অন্থা দেশ হৈতে লোক শখুর'য় মাসে ॥ 

ঘা 

২ 

টি - 

৯ পাস পাটি তাস তি পি 

পুনকোটি রি নৈলৈ নর গঠন |. 
দ্ুত্র বৈশ্য শুদ্দ আস বিল ব্রাহ্মণ ॥ 

| দ্বাদশ বৎসর থাকেন মথুরানগরে । 
প্রজার পালন করেন হধিন অন্তরে ॥ 

মথুরানগুরী সব করিয়। শাসন | 
অধোধ্যায় চন্দি্লেন রামমন্তামণ ॥ 

কটক সহিত গেল বালীকির দেশ, 
সৈন্য সহ ভপোবনে করিল! প্রবেশ ॥ 

শত্রপ্সে দেখেন 2 গুনি হরণিত, না 

শ্রগ্ন কৈ ভার চরণ বন্দন ॥ 

' মুনি বলে মহাবীর উমি শত্রু | 
লনণ মারি রহ্ষ! কৈলা ভ্রিভবন ॥ 
অনেক কন্টেতে র রাম বধিল রাবণে । 

খু লবণ মারিলে ভুমি এক দিনের রণে ॥ , 

। মনুগ্য খ। ইয়! বেট দেখ কৈল বন । 
| লবণ ধরিয়া কৈলে নগর পত্তন ॥ 
( নঅ আলিঙ্গন দিল। মুনি পরম আদরে । 
ূ রাগিল। সকল সৈন্য অতিথি ব্যবুহ!রে ॥ 

স্বগৰ্ষি কোল আন পায়ন পিষ্টক। 
| নানা উপহারে ভূগ্জে সকল কটক ॥ 
| সোণার গালক্ষে বার করিল শয়ন | 
.মুণির বা ৬ ত শুনে গীভ রামায়ণ ॥ 
| বাণার ম্বরেতে নাদ হৈনু আচশ্বিত । 
| ঘবস্থরে গ। নহয় রামায়ণ গীত ॥ 
ূ দেশ ছড়ি মাতা আর আরাম লক্ষমণ। 

। গাছের বাকল পরি গরবেশিল বন ॥ 
৷ আমীর বাইীতে ধনে কান্দে 'সর্কালোক 
দশরখ মরিলেন পেরে পুহশোতি ॥ 
রাঙ্গার মুরাণে খত রাস্রাণাগণ । 

গাার ,আদ্ধাদি উর্পণ ॥ 
রত মাহুলের পড় 

টারি পুক্র ধাঁফিতে রজ। হৈল বাঁসিমড়া ॥ 
মৌদ্দবৎমর রহিলেন পঞ্চবটা বনে।, 
সাতা হরে লইলেক লঙ্কার রাবণে ॥ 

দবংশে রাবণ রম কাধ্সিল সহার । 
বহৃুঘুদ্ধে॥করিলেন শীতোর উদ্ধার ॥ 

বেস রল। ক 

রন গেলা বনে ভ 
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মধুর স্বরে গীত করিলা:বেক্ষণ। সষার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর | 

সর্ধলৌক মোহিত খুনিয়। রামায়ণ ॥ তোমারে দেখিলৈ ছুঃখ পাসরি রিস্তর ॥. 

ছুই শিশু গীত গায় বাজিতেছে বীণা । পঞ্চ দিন তরে ভাই বঞ্চিব হুরিষে। 
সর্বলোক শুনে খেন অস্বতের কণা ॥ পঞ্চ দিন গরে যেও 'নথুরার দেশে ॥ 

প্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত 'শক্রত্্ । 
চারি ভাই একত্রে হইল সম্ভাষণ ॥ * 
চারি ভাই পঞ্চ দিন একত্রে রহিলা। 
শত্রত্মেরে মধুরায় নিদার করিল। ॥ ' 
মথুরয় হইলেন শক্রবন রাজা |. 

অধোধ্যায় রাম পালেন সব প্রজা ॥ 

শীরামের রাজ্যে লোক, সর্ব স্বুখে বৈসে? 
উত্তরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥ 

শক্রন্ন চক্ষের জল নারেন রাখিতে । 
ছুই চক্ষে বারিধারা পোঁছেন ছুহাতে ॥ 
শ্রীরামের ছুঃখ শুনে শব্রত্ন বিকল । 
রঃ সন্বরিতে নব্র চক্ষে পড়ে জন ॥ 
্র মিত্র বলে সব শুন মহাঘুনি। 

এমত অমৃত গান" কুন নাহি শুনি ॥ 
চারি প্রহর রজনী মধুর গীত শু রা | 
সর্বলোক নিদ্রা যাঁয় নিশি জাগরণে ॥ 
শক্রদ্ব বলেন মুনি করি নিবেদন । 
কোথাকার ছুই শিশু গায় রাম!য়ণ ॥ 
শুনিনু যে রামাঁয়ণ,ম্ধুর সঙ্গীত |. 
কহ মুনি এই গীত কাহার রচিত ॥ 

. মুনি বলেম ঘার্তা জিজ্ঞাসিলে শক্রন্ন। 
ছুই শিশু.গাঁন করে শিষ্য দুইজন ॥ . 
আমি রচিয়াছি রাষায়ণ সপ্তকাণ্ড। 
শুনে লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাগু ॥ 

কহিতে এ কথা বার্তা গ্রজাত| রজনী | 
প্রভাতে চলিল বার বন্দি মহামুণি ॥ 
শক্রন্ন নসৈন্যে যম্না'হৈল পার । 
শক্রদ্মের সঙ্গে বাদ্য'বাজিছে অপার ॥ 

র্ 

খিপ্রপুজের অকালমৃত্যু ও শর 
তপস্বীর মস্তক ছেদন। 

অযোৌধ্যায় রাজা রাম ধন্বেতে তৎপর 1 
অকাল মরণ নাই রাজ্যের ভিতর ॥ 
অকম্মাৎ এক বিপ্র আইল কািয়া। 
স্বৃত এক শিশু পুত্র কোলেতে করিয়া ॥ 
পঞ্চ বৎসরের মৃতপুঞ্র তার কোলে । 
শ্ীরাসের দ্বারে আঁসি,কান্দে উচ্চরোলে ॥ 
ধর্মের সংসার মোর পাপ নাহি কাঁর। 
অকম্মাৎ পুক্রশোকে কন পুড়ে মরি ॥ 

০ 

এটি রহ লি - এ 

সপ পেপসি পাস পপ পাপী পাশপাশি শেপ শা সা োীস্পীস্পপপসস্্প্পাপ্ ্প্প্পা্পাপপপাসপ | লী পা সপপপা পপ 

৮ তিন দিনে গেল বীর আধোধ্যানগর | না “করেন রাজযুর্চা রাম রঘুবর | 

শত্রদ্ন কৈল রামের চরণ বন্দন। কি পাপে মগ পু্র কিছুই না জানি ।' 
তোমার প্রসাদে প্রভু মারলাম লবণ ॥ 1 পুজ,কোলে করি কান্দে ্রাহ্মণ ত্র! ন্ণী ॥ 
মারিনু লবণ যুদ্ধ করিয়া বিশল | বৃথা গর্ভে ধরি পুত্র পঞ্চবর্ষ পুধি | 
রা প্রজা বস্!ইনু চাঁলেচাল | [লে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি ॥ 
বার্বওমুর না দেখিয়া তোমার চরণ। | পিতা মাত] রাখি পুল ছাড়ি গেল'কোথা * 
ধিতে না পারি প্রাণ হৈল উচা।টন ॥ কৌন, দোষে 'মৈল ুত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা 

. তব অদর্শনে প্রভু জীবনে কি কাধ্য। অধন্মীর রাজ্যে হয় ছুর্ভিক্ষ মড়ক। 
কি করিবে স্থথভোগ মথুরার রাজ্য ॥ , | কণ্ম্দোষে সেই রাজ। ভুঙ্জয়ে নরক। 
শত্রুদের তরে রাম'দিলা আঁলিঙ্ন | অক।লেতে মরে পুত্র শ্ীরামের রাজ্যে । 

ঘোড়হাতে রূহলেন রামের গে।চর ॥ ঃ ব্রহ্মশাপ দিব আহ্তি রামের উপর ॥ 

র 

"রাম বলে স্ভাই তোখান, মধুর বচন ॥ নহে অন্য দেশে যব এই রাজ্য ত্যঙ্গে॥ 



উত্তরাকাণড | । 
৫০১ রস পো ক এ এস পরল সি 

এত বলি ্্ী পুরুষে ভাসে অশ্রুনীঢর 
লক্ষ্মণ গত্বরে যান রামের গোঁচরে ॥ 

* অকম্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমুণি। 
মৃতপুক্র ল'য়ৈ আইল "ব্রাহ্মণ ত্রান্মণী ॥ 
বয়সেতে বুদ্ধ ধেোহে পু নাহি আর। 
ক্রন্দনেতে ব্যাকুল ক ছে বাসার । 
বিজ বলে পাপ নাহি আম [র শরীরে, | 
তবে অকালেতে মোঃ রা কেন মরে ॥ 
এত বলি, স্ত্রী পুরুষে করয়ে রোদন 
প্লীরাম শুনিয়া হৈল বিরস রদন ॥ 
ব্রস' পাইল] রধুন]থ শুনিয়া বচন। 
অক/লে দ্বিজের পুক্স মরে কি কারণ । 
পষ্টত্র মিত্র সন্ভ মদ করে হাহাকার । , 
র[মের আজ্ঞাতে সব হৈল আগুসার ॥ 
আইল তণস্ত্য মুনি কুলপুরোহিত |, 
কশ্যপ নারদ আদি হৈল উপনীত ॥ 

. পাত্র মিত্র লয়ে রাম বমিলা দেওয়ানে | 
প্রান্মণের কথা রাম কহে সভাস্থানে॥ 

তোঁম! সবা লয়ে আমি করি" রাঁজকাঘ। 
অকালে ব্রাহ্মণ মরে পাই বড়'লাজ ॥ 

" শুনিয়া রামের কথা সকলে নীরব । 
শারামের পানে চাঁছি কহেন নারদ'॥ 
মুন বলেন রঘুনাথ শাস্ত্রের বিচার । 
সত্যঘুগে ত্পস্তা ছ্িজের অধিকার ॥ 
ব্রেতাবুগে তপস্যা ক্ষত্রিয়/অবিকার।, * 
দাপরেতে তপ করে মৈশ্যের বিচঃর ॥ * 
কলিযুঠগে তপস্ত। ক'রধে শূদ্রদাতি। 
তিপস্ত£র নীতি এই:শুন রঘুপর্তি ॥ * 
অকালে অধিকারে শুদ্র তপ করে 1, 
সেই রাঁঙ্্যে অকালে'দ্বিের পুত্র মরে ॥ 
কুলিকালে শৃদ্র আর পাতহীন নারী | 
তিপস্তা করিলে স্থষ্টি ন'শিবারে পারি ॥ 
জকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত । 
অকাল মরণ রীতি শুন.রঘুনাথ ॥. *. 
না মরে তোমার পাপছ্িজের কুমার । 
উপস্থ। করিছে কোথা শৃদ্র,ছুর'চার ॥: 

০৬ 
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এই হেতু মিথ্য। দোষী করয়ে তোমাকে । 
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বারে কান্দে পুত্রশোকে ॥ 

| নাঁনদের বচন রামের লয় মনে । 
ডাক দিয়া সভ! মধ্যে আনেন লক্ষণে ॥ 
পাত্র মিত্র ল টম ভাঁই বৈমহ' বিচারে। 

প্রিরবাক্যে ভরীঙ্গীণেরে রাখেহ ছুয়ারে ॥ 
,বাঘৎ না আদি আমি করিয়া, বিচার । 

" ত'বৎরাঁথিহ দ্বিজে নাশ্ছ।ড়িহ ছার ॥ 

নারায়ণ তৈচল কেলি, রাখ ছিব দুতে । 

1 দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোনমতে ॥ 
" এত বলি কৈল রম রং থ আরোহণ । * 

পশ্চিম দিকেতে রমি করিল' গমন ॥ 
পশ্চিমের যত দেশ করিয়। বিচার । 
উত্তর দিকেতে রাম [ম কৈলা আগুসার ॥ * 
উত্তরের যত দেশ করিআম্বেদণ । 
পূর্বদিকে রবুনাথ করেন গমন ॥ 
'পূর্ব্বদিক বিচব্রিয়া গে.লন দক্ষিণে । 
এক শুদ্র তপ করে মহাঘোরত্ঘনে ॥ 

ূ করয়ে কঠোর তণ বড়ই ছুক্ষর। 
। অপ মুখে উদ্ধপদে আছে নিরন্তর ॥ 
| বি বপরাত 'আগ্রিকুশ্ট জাগি [ছে সম্মুখে । 
" ব্যাপিল বাহুর ধূম, হুবর [শিকে ॥ 

দেখিয়। কঠোর তপ ঈ।বামের ত্রাস 
* ধন্য ধন্য বলি' রাস [শ তার পাশ ॥ 

| টিজ্াস। করেন ভারে কমলো।সন 
কোন জাত্িতপ বর কোন,গ্রার়ে।জন ॥ 
তপদ্ব! বলেন শি হ হই শৃদ্রজাতি ূ 
শস্ভু ধাম ধরি শামি শুন মহামতি 
বব কঠের তপ ছুল্পভ স সারে | 
তপস্ঠার ফলে যাব .বৈরুষ্টনগরে ॥ 
তপস্থীর' বক্যে রাম কোপে কাপে, তুগ। 
খড়গ,হাতে কাটিলেন তপস্থীর নৃ€ ॥. 
সাধু সাধু শব্দ করে ঘত দেবগণ | 
রামের উপরে করে পুষ্প বরিষণ। 
্রন্মা বলিলেন'রাম কৈলে বন্ড কাব! 

শূদ্র হনে তপ কুরেপ্পাই রড় লাজ ॥ 
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রামে তুন্ট হ'য়ে ব্রহ্ধ। কছেন তখন । « 

মনে।পাত বর মাগি লহ যে এখন ॥ 
ভীরাম বলেন ঘদি দিবে বর দান 

তব বরে জায়ে যেন ব্রান্মণ, সন্তান ॥ 
ব্রহ্ম! বলে এ'বর ন! চাহ রখুমণি . 
শদকাট। গেল দ্বিজ বাচিল নাপনি ॥ 
আপন বিশ্মৃত,.ভূমি দেব নারায়ণ 

মারিয়| বচাতে পর এ তিন ভূবন"। 

দৃটে স্থষ্টিনুধ কর নিমিযে স্থজন | 
তোমার আশ্চধ্য মায়! বুঝে কোন জন ॥ 
এক্ঠ বলি বিরিঞ্চি হৈলেন অন্তর্ধীন 
শুনিয়া শ্তীরাম'অতি হরষিত গন. 

' এখানে বাচিয়। উঠে. দ্বিজের কুমার | 
দেখি সভানদ লেকে লাগে চমৎকার ॥ 
ভতর লক্ষমণে কহি দ্বিজ গেল ঘর।, 
রবুনাথে আশীর্বাদ করিয়া বিস্তর ॥ 

হইল রাধের হাতে তপন্বী বিনাশ । 
স্বর্ন বিম!মেতে চড়ি গেল স্বর্ণবাঁস ॥ 
ব্রল্ষার বচন শুনি শ্রীরান্ধের হাস। 
রুদ্ধিল উত্তরাকাগু কবি কৃভিবাস ॥ 

চি 
&. 

এআ রর সপ স্ 

গৃপিনী গেচকে দুদ নৃস্তান্। 

[নাধ্যাতে রঘুন থ বান শীগ্গতি | 
ব মিত্র রাজ্যখণ্ড রামের মংহতি ॥ 

হাম ন অগস্ত্যের বাটা দক্ষি.পতে । 
আরাম বলেন, সবে চল সেই 'প্রথে ॥ 

' অগস্ত্যের বাটা রাম যান দ্রিব্য রথে। 
পন্কার কোন্দল রাম শুনিলেন পথে 1 
থুবিনা,গ্রেচকে ছন্দ বাসার ল্চাগিয়া । 
আসিয়াছে বহু পর্চী,ছুই পক্ষ হৈয়া ॥ , 
অপেক*পক্ষীর ঘর বুনের ভিতর 1 
নান। জাতি পশমী সব আঢুছ একর ॥ 

, মারগ সারপা ডাকে কাক কাদাখ্টৌোচা। 
গুধিনী কোকিল 'চিল আর কালপেচা ॥ 
শীরী শুক কাকাতুয়া চড়া লম্যরস্ক | 

থগ্জনী ফিঙ্গে ধ্কড়য়া কৃষক ॥ ৫ টির 
৮৩৮ 

পামাযণ। 
শর শা আস্ত এটি পলিসি পিসি পট লিপি 

৷ বাউই'পা ই শিশী পক্ষী হয়িতাল | 
পায়রা রাবার আঁর শিকর সয়চাঁলণ॥ . 
'বকাবকী বাদুড় বাছুড়ী নুরি টিয়। | 
ঝাঁকে ঝাঁকে চাঁমচিকৈ কাষ্ঠঠেকিরিয়া ॥ 
জলে স্থলে আছিল যেখানে ঘত ্ ও 

৷ করিতেছে * মহাদ্বন্দ হয়ে দুই প ক । 

গৃধিনা নুহিছে পেঁচা ছাড় ঘোর বাস 
পরঘরে রহিবে কেমন কর আশা ॥ 

এ বলে কোথা হৈতে আইলে-গৃধিনী ৷ 
। এত কাল বাঁমা যোর তোরে নাহি চিনি, 
'কোন্দল উভয়ে মেলি করে মারামারি । 

জ্ীর।মে দেখিয়। সবে কহে ধীরি ধীি.॥ 
গৃধিনী বলিছে রাম কর অনধাঁন। 

বিচারে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান | 
বুদ্ধেতে জিনিলে তুমি দেব স্থরপ্তি | 
এশশবধর জিনি তব জীঅন্গের জ্যোতি ॥ 
দিবাকর জিনি.তেজ ঝ্ণাল তোম।র। 
সাগর.ছিনিয়া বুদ্ধি গভার অপার ॥ 
পবন জিনয়া' তব-ত্বরিত গমন | 
অধ্ৃত.জিনিয়া তব মধুর বচন ॥ “ 
পুথিবী পালিতে তুমি দয়াল শরীর । 
গুণের'মগর তুগি রণে মহাবার ॥ 
স্বর্ণ মত্য পা (তালে তোমায় করে পুঙা। 

ভি রুবন মব্যে রাম তুশি,মহার 1 ॥, 
। রষ্জোগুণ ধর তুমি স্থষ্টির.কারণ। 
| লত্বগুণে সবাকার করহ পালন ॥" 
সংসার নাঁশিতে ভুমি তামোপগুণ ধর 1 
আজ নিবেদন করি তে।ম.র গোচর ॥ 

| অনেক শক্জিতে আমি স্জিলাম, বাসা | 
বলেতে পেচক মোর'কাড়ি লয় হালা ॥ 

। পেঁচা বলে'রাম তুমি বিষ্ণু অবতার । 
রজে1গুণে স্থষ্টি কৈলে নকল সংজার | 
ভুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি দিবা রাতিন ' 
অন.খের, নাথ্ তুমি অগতির গতি ॥ 
ধন্মেতে ধাশ্মিক তুমি পরম শীতল | 

| বিপক্ষ নাশিতে, তুমি জ্বলন্ত অনল ॥ 

্ 
র 

ৰ 

পর 



৪7 5 পি তা শি পি নাসিক এপ ইভান, আশি ওসি সপ এ 5 জলিল শি | তি তি শট পি পিসি এ সা এ শত পান্থ তী 

আছ্য অন্ত মধ্য তুমি নিদ্ধনের ধন | 

+সেবকবতপ্ুল তুমি দেব ন!রাঁয়ণ। 
“সদ্গের নয়ন ভুনা হুরর্বলের বলা:। 
অপরাধী হই: ঘদি দেহ গ্রাতির্$ল | 
সভ। কৈল রম্ুনাথ,ব'ম বুক তলে । 
পাত্র সিত্র মভাঘদ বগিল সকলে ॥ 
শষ্ট নারদ আদি ভাইল! ঘনিগণ । ,* 
মঠ, কশ্যপ মুনি আইল দুই নন ॥ 
শীলা কছেন ক শুনেন 

০. ৯ 

থা সভ(সদ 
ভেখকালে দেবগণ এল দেইখ।নে ॥ 
বশী, কন রাস সভার (5তর। 
সত কল হেতে তোর এই লাগার ॥ 

4৯ পি - 

বসা কহছে এবি বচন আমার | 
॥খপ্রনায়েতে ধলে হেল পিরাকার। 
সন 5প্মঘূসে মঙ্গণর উৎপঞ্তি | 
এন প্'গন পিবাত। ন্ল শানা জাতি ॥ 
খুন এনা পট এন্ড নে আনার । 

; দুগ হাঠাছে ছোডা বেট। হিরো হারের 
পি হাতসন 

৮20 ) 52155 টি রর গভির টানি 

পি 252 হলনা বাবলা াবর।শ | 
৪ ০1০] নাছ ক লপন শন রথুলর | 

হা গা তা বহলা রাত ভান | 
১ নয়া রার্ রা রাত 
£০4,পা লুখনানেো শহয কত বাল ॥ 

এ নি বর ৮৯০ প্রীত চি ৮ এ 

58255550515 
চি 3৯ এ সা স্ব্যা স্ব স্তর 14 পানে হই চালে কারনাম বাসা ॥ 

যা'বালেন মকাখ গু কণহ লিক 
»থ7] দ্ন্দ্র করে কেন এঠ বালা করি 
শত পরশ ৯০ বাশি সি রে 

১517৩ নায় যে সভা নাহ শ্য।৯ 
সী 

2 শুন সে প্র বি ৮ স্ব বসা 17771 দত 

2*-1৮ বল বহার সবক মনে সয় | 

রি এ 

২৬।৫(71614৯ বহিঃ নাহ ২151 | 

হন বূল নষ্ট হয় 
বসের বচনেতে 
এ পশীর উপরে উ 

/। বেদ সর্ব শা ৫ তে4সারহুগো্ঠর | 

তে শুনিলে প্রভু গৃধিনী উত্তর ॥ 
| ৪: 17 

উত্তরাকা গু। ॥ 

৮ শী পিসী 

শস্পিসপীশ এপ শট সপ পপ শট | শি পি পপ পি শপস্পিশপ শা আপস ৈ 

এ শশা শি শাশিশ শী শিপ 

| ৫০৫ 
সোস্জিপাা নিন স্পা সি সস ক ও চে ০ সপ 

প্রলয় ₹ হইল যবে স্থ্রির সংহারে। 
স্থাবর ছঙ্গন কিছু নাছিল সংসারে ॥ 

ত্রজ্বন শুশ্য ঘবে এব] শিরঞ্জন | 

'সেই শিরপ্রন। হৈল স্থঠিরকারণ ॥ 
জলোতে পৃথিবা ছিল করিগা উদ্ধার । 
পৃথিণা স্থঙগিয়। কেনে ভীবের সঞ্চ|র ॥ 
রি হৈন ন্গার উতৎ্গন্তি। 

কৈলনান। জাতি ॥ 
দর স্ভিলেন রুক্ষ হেল পিছে । 

দাপে গুধিনী অ [সি বাঁশ কৈ গছে ॥ 

ঠা না অন্য বলে সভার ভিতর । * ০ 

জানি তির শপ শি পাশ 

্ হি নত টি রাজদও অর্শে শ্রভ্ গুধিনী উপর ॥ 
গত পি 

মভানবো শিথা। কছে নাহি ধশ্ম ভয় । 
4০ ৰ | টার রি দি 

গপনার প্রণর৪ উপযুক্ত হয় ॥ ও 

দেবগণে হেন রান কপি নিবেদন । 
ওন₹-5 টি! নি ঢা ৫ নি 

[57 1 (4 ]াবনা হা রা 1, ড৪। 2 চাক ॥ 

পঘঙে ঠি'পন। পদ্দষণ হয়ে আন্ধশাশে। 
পা 

| খানিহশক্ পে ॥ 

হঞশা কোন ভন। 

রি 0519 করে কিসের কারণ ॥ 
ঘথেরাচান। 

এ্রন্যহ করাত লক্ষ হান্ণ জেোন্দশ 1 

| ] 
মি ক নে 

স্ নব সপ সপ ১৮ শি টা 

র্ | [টি নে 1 রিনি 

শ,ল৭ বি এ 

রর নাভি ৫ স্টিল দেবগন কহে এইআঁছুল 

শা রি এ কন 

11 বির54 08 



সকলে চলিয়া গেল অমর ভূবণ ॥ 

পু 

অগস্ত্যের বাটাতে দিলেন দরশন ॥ 

ূ আঙ্ধাণের 

৫০৬ 8. রাশীয়ণ | [ 
22 প্ছ। এত স্টি ত ৯ পাস্মিজশি স্পট লী 

বহু দুঃখ পাযে রাজার এতেক দুগ তি। 

তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর মদগতি ॥ 
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি। 
গৃবিনীরে স্পর্শ রাম করেন তখনি ॥ 
পক্ষাদেহ প্রিহরি নির্জ' দেহ ধরি ূ 
বিম।নেতে ভূপতি চলিল স্বগ পুরী ॥ 
দ্য রথে চড়ি রাঙা গেল স্ব্গবাস। 
উন্তরকাও গীইল পণ্ডিত কুভিবাঁস | 

প্রীরানুর অগগ্তযমুনির বাটতে গমন । 

্রীরামেরে সস্তাধিয়। যত দেবগণ । 

দৈন্য সহ রামচন্দ্র বান ততক্ষণ । 

অগস্ত্যচরণ রাম করেন বন্দন | 
পাদ্য অর্ধ্য দিয়া দিল বসিতে আঁসণ ॥ 
ঘেই অলঙ্কার.বিখকন্মার নিশ্ম'ণ। 
রর অলঙ্কার মুনি রামে দিল! দান ॥ 
রাম বলেন শুন মুনি ন] হয় বিধান । 
ত্র হয়ে-নাহি লর়্ ভাঙ্ষণের,দান ॥ 
অগন্ত্য বলন রাম শুন মোর বাণা। 
অব্ধ।ন কর কহি ইহার কাহিনী ॥ 
সত্যঘুগে বিধি-এই ত্রাহ্মণের পুজা । 

পলা বরে যত ক্ষত্র রাজী ॥ ৰ 

স্বর্গে ইগুরাজ করে দেবের পালন। | 
পৃথিবীতে ত্র রাজা:পালেন ত্রাঙ্গণ ॥ | 
লোকপাল শ্বানে ক্ষত নামে খেপরাজ!। ূ 
লায়ে গেল খ্ব করে ত্রাঙ্থণের পুজা, ॥ | 
ইন্দ্র রাজার'পুরে ক্ষত্রিয়ে দিতে দান। 
(লোকপানের স্থানে রাম তুমি সে প্রধান ॥ 
ক্তকুলে জন্ম তব ।বষুঃ অবতার । 

তোঁমারে করিতে দান উচিত আমার ॥ 
তোমার শরার যোগ্য এই অনঙ্কার | . 
অলঙ্কার দিয়।'দুনি কৈল পুরস্কার ॥ 
রায় বলেন মুনিশছিজ্ঞাসি.কারণ | 
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ ॥ 

ডঃ 

শশী? শীলা নন ১ শীট 

-প শা সাপ সা শশা িস্পীমপিপস্প পাপী াপাপ্পাাািশিাশি পসস্প্পিস্পাশস পাস্পাশীশি শা স্পস্ট 

সি 

০ 

শা 

অগন্ত্য বলেন তবে শুন রঘুবর। 

দেশনের গুণ কত 

হনে হন অলঙ্কার নাহি সংসার. ভিতরে | 
কোথা পাইলে এই রত্ব কছিবে আমারে ॥ * 

| চে 

সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর ॥ 
একেশ্বর তপ কার হরিষ্ আন্তর। 
অঘোঁর কাননে একা থাঁকি নিরন্তর ॥ , 

০ হিতে ন| পারি । 

চারি তরে শি পথ হুড় আছে এক পুরী: ॥ 

পুরাখান দেখি তথ! 1 অতি মনোহর । 
অনাহারে তপ আমি করি নিরন্তর ॥ 

মনোহর সরোবর বনের ভিতরে । 
নিত্য নিত্য স্নান করি সেই পরে বরে। 
এক দিন প্র হ্যুষেতে কার গ্াজ্রোখ 
সরেোধর তীরে যাই ই করিবারে রর ॥ 
আশ্চর্ধ্য দেখিনু অতি গিগ্রা সেই ঘাটে 
শব এক পড়ে আছে সরোবর ভটে ॥ 
সড়। হয়ে ক্ষয় নাহি অতি মনোহর । 

বিধু অধিষ্টান বেন পরম সদ্নর ॥ 
চন্দ্রের কিরণ প্রায় সূর্ধ্য হেন ক্ো [তি। 
অতি মনে'হর মড়া নুন্দর সু 
হেন জন নাহি তথা দিজ্ঞ। পি কায়ণ | 

মড়া রূপ দেখিয়। নিঃ্সিয় হৈল মণ ॥ 

ডি ॥ 

র সেই মড়ারপ আমি কর পিরীক্ষণ | 
| হেনক। নে অমর আইল এক জম | 

স্রর্ণের রথখানু বহে রাজহনে। 

। জাত শত দেবকন্যু। পুরুসের পাশে ॥ [তি 

কেহ নাচে কেহ শায় কেহ বালাম বাণ! 

| আইলেন অবনীতে অমরনিবাসী | 
সেই সরোবরজলে অঙ্গ পাঁখ্লিন। 
শ্বগদ্ধি চন্দন দিয়া অঙ্গ শোভা কৈল ॥ 
সেই মড়া.লয়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ। 
হর্ষিতে গিয়। রথে কৈল আরোহণ ॥ 
রখে আরোহণ করি স্বগবাসে যায়। , 
হেনক্লালে যোড়হাতে জিজ্ঞাসিনু তায় ॥ 
দেবরখে চঙি আছু দেব অবভার। 

দেব্ত। হইর। মড়া 1 করিলে আহার ॥ 



উত্তমাকাও ৫৫৭ 
চা 

ইহা র বৃত্তান্ত ঘোরে কহ দেখি শুনি তে (না আমার নাঁহিক,অন্য গতি । 
কহিতে দশগিল মোরে করি 'বৌড়পাঁণি ॥ ; তুমি ত্রাণ করিলে আমর অব্যাহতি ॥ 
শ্বগরাজার পুক্র আমি দৈত্য নাম ধরি 1 কপ কর মুশিবর করি পরিহার । 
পিতা! বিগ্যশানে আমি '্বগে রাজ্য করিণ॥ | ভুমি দান নিলে হয় আমার উদ্ধার ॥ 
পিতা স্বর্পবাঁসে গেল কত দিন পরে।  স্ততিবশে দান মামি করিনু গ্রহণ 
রাঙঈ্যভার দিনা আমি কনিষ্ট সোদরে ॥ 1 অঙ্গ হৈতে খমাইয়। দিল আঁভরণ। 
রো তপ: আমি করিঘ। পির ( তহার-দান লট্লাম এই মে কারণ! 

প্রাপ্তি হেল 'সোর'ত্যদি কলেবর ॥ :স্ুভাদেহ নষ্ট তার হইলএতখন ॥ 
হু] তৃ্টা-গৈলে অনি সহিতে নী পারি |, অনাথের নাথ-তুমি অগতির গতি) 

সিজ্জাসন্থু রর রিপিনে করনোড় করি | তোমারে এ দান দিলে আঁ র খুকাতি। 

বাপরে আইলাল তগন্যর.ঘনগে। মোরে দান দিঘ। পাইয়াছে পরিজ্ঞাণ। 

দুধান্লে মতত আমায় অঙ্গ হালে | নম পরিত্রাণ হয় তুসি শিলে দান ॥. 

এন্সী| বলিলেন ভাপগার জুল | গণঙ্ের কথ! শুনি হ্রীরামের হাগা। 

দৃধার্তেরে নাহি তুমি দিলে অন্গটাল ॥ কহ কহ বাপ রাম করেন অকাশ ॥ ঁ 

যাছ। দেয় প্ত রে পায় বেদের লিখন! / ক? 
আ.পণি ভানিয়। রজ। বৃঝহ এখন ॥ ৃ দওধপারশ্যেই বৃদ্ধা ন্ত। 

আপন] করিলে হুষ্ট'ভোজনের আবে] 1 বিদর্ভ দেশেতে বাজ। শেত নরেখর | 
শিদ অঙ্গ খাও কমি মনের হবিলে | + বশ মধ্যে অপ রাজা কনে নিরন্তর | 
ন! গচিবে ন। গলিবে মধ্র হুস্বাদ | । ০ম বনেতে অন্ধ শশই কিমের কারণ । 
মেশরার খ ইসে ঘুচিবে আমাদ ॥ । এশন আম্চধ্য বন শাতিক মোন ॥ 
পঙ্গার খেতে শুনি এক পচন | 1 মু বলিলেন রা তন পুলবিবংশে | 
এততেক দুগ,ভ নোরা'খণন করণ ॥. নন নামে রাজা ছিল,বিদর্ভের দোশে ॥ 
বাঁতরে কহিনু ধণি ব্রহ্মার চরণে । । পুথিণা নিখ্যাত বাদ! এশে রা করে। 
এই দুঃখ অবপান রি +তদিনে | , 1"ভার পুজ ইল উহা নাম থারে ॥ 
পরন্ধ। বশ্লোন কথা শুনই াচগন। ইিজ্ছান হইত যব (শের গচার । 
(বগুতে হইবে, তব পপ বিমোচন 7 21 গণি বশর শাহি অনিকার 

৩ কারবারে যবে অগন্তা মনিব | 1 সভ্য করাইিনা এজ পাছে রজিয দিল 
|সদঘোতে তপ করিবেন একেগিত॥ ১ তপল্া দ্রির়।রাপাদর্গবয়ে গেল ॥ 
তেল সহিতি ভার হবে দনগনন। ইক কু & শিচ্ত জাত] শান ধয্যদ 9 | * 

ডর দান পিলে তল পাপ পিমেটিন ॥ | ইগাধু চি [হানিম়। সেই, নল হত দ৭ ॥. | 

রি তপ করিরাছ ম। ক'লে দাশ | র গর্ঘাবশ তি পদিনেয়। মে ঝরে অনাচার 

অগস্ত্যেরে দান দিলে হবে পরিত্র। ॥ পরাস্ত হন ত।ধে দিল পাঙগ্যভার ॥ - 
গ্গ সি মড়ার শরীর খাই আমি । খ্-শুর্ পূর্বাতে জুপতি রাদ্য করে 

হেন পাপেতে যদি রন্ষ। কর রন ॥ : লধ পাসে পরা তথ 1 বসার নী ! 
চ চার রগ মড়া খাই বিদ্বির বচনে । পুরদণ্ড কৈ নতথ সেই নরেশ্বর 
আছি শুভ দিন মম তব দরূশনে ॥ উান্দরর শি আত ছাপে পৃ ৃ নে 

পপ পাপা 

শপ 

পেপে 



মস 

৫০৮ 

স্বখেতে থাকিতে তার দেবত। পাঁঘগু। 

শুক্রের বাঁটাতে এক দিন গেল দণ্ড ॥ . 
অজ নামেতে এক শুক্রের কুমারী । 
পুপ্ণ ভুলিবারে আইল পরমা স্ুন্দনী ॥ 
রূপে আলে!.করে কন্ঠা স্থুখে তুলে ফুল। 
কন্যারে দেখিয়। রাজ হৃইল ব্য।কুল ॥ 
দোথয়। ধম্/।র ধগ কামে আটেতণ 

হন্তেতে ধরিয়া হে মধুর বচন ॥ . 
কাহার যুবতী তুমি কন্যা বলু কার । 

অবশ্য কহিবে ঘোরে সতা সমাচার ॥ 
কৃছ্য! ললে শুন রাজ নিবেদন করি । 

শুক্র মুশি কশ্যা আমি 'অব্জা নাম ধরি॥ 
মোর পিতা হয় তব কুলপুরো হিত, | 

আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত ॥ 

রাজা বলে তোর, রূপে প্রাণ নাহি ধরি। 
গরণরক্ষা কর মোর শুন লো্ুন্দরি ॥ 
আমার রশগী হেলে হব তোর দাস। 

' তোম! বিনা,আর নারী ন| লইব পাশ ॥ 
এত শত মহাদেবা করে দিব দাসী । 
অব্ব নার। জিনি হবে আমার মহিন ॥ 

যাঁদ নাহি গুন কন্য। আমার বচন । 
খলে ধগি শুঙ্গার কাঁরব এইক্ষণ ॥ 
রাজার বচন শুনি ক্রোধে বলে অজ 
মোরে বল করিবে অরিবে দণুরাজ1 ॥ 

মোঁরে বল করিলে পিতার মনস্তাপ। 
অবংশে মরিবে রাজ] পিতা দিলে শাপ॥ 
আমার পিতার অশ্জে লহ অন্থ্মতি। 

তবে আমি তোর সঙ্গে করিব পিরীতি ॥ 
রাজা বলে তোর পিত। আদিবে কখন | 
তদবধি ধৈর্য বাহি,ধরে মোর মন । 
তোম।! বিনা,আর গোর মনে নাহি আন। 
পায়ে ধরি কন্যা মোরে দেহ রৃতিদান ॥ 
গ্রাণ রক্ষা কর প্রাণ টি আলিঙ্গন । 

তৰ আলিঙ্গন বিনা ন! হে জাবন,॥ 
ঘৌড়হাতে ভুপন্তি" ডা কল্পাপায | 
উত্তর না দেয় বন্য! অন্য বুঝায় ॥ 

টি 
| 
ূ 

ৃ 
ূ 
ৰ 

ূ 
র 
| 

বাঘ*ণ | 
সি লি পি পাস শি শিস পাটি ০ 

দৈবের নির্বন্ধ কন্যা রা রে দেয় গাঁলি। 
বলে ধরি শৃঙ্গার করয়ে মহাঁবলী॥* . 

হাত পা আছাড়ে কন্যা আলুরিত চুল। 
" শৃঙ্গীর সহিতে নারে করে গণ্ডগোল ॥ 

শৃ্ণারেতে শুক্র কন্যা কাতর হইল। 
এতেক দেখিয় রাজ! সত্বরে ছাড়িল ॥' 

দর করিয়া দণডরাদ্রা,গেল ঘর | 

রি | পিস্ডা বলি কর্মী কান্দিল বিস্তর ॥ 
আইলেন শুক্রমুনি লয়ে শিষ্যগণ। 
হেঁটসাঁথ! করি কন্যা করিছে ক্রন্দন ॥ ,. 
কান্দিছেন অন্জা কন্যা সম্মুখে দেখিল । 
ধ্যনন্হ হইয়। মুনি সকল জাঁনিল ॥ 
ক্রোধান্বিতা হৈল মুনি শেন'অগ্নিশিখ। | 
গুরুকন্যা হরে রাজ! না করে অপেকা ॥ 
অভিশাপ দিল মুনি সহ শিষ্যগণে। 
পুড়িয়া মরুক রাজা অগ্নি বরিষণে ॥ 
অগ্রিবৃষ্টি রাঁজারে করিল সাত রাতি। 
সব:শে পুড়িয়া মরে দণ্ড নরপতি ॥ 
ঘোড়া হাতী পুড়ে সর্ব অনেক ভাগ্ার। 
শতেক ফে'জন পুড়ে হইল অঙ্গার ॥ 
সনংশেতে দণ্তরা গা.হইল বিনাশ । 

শুরুমুশি বমিলেগ ছডিয়া শিশ্বাস ॥ 
ব্রঙ্গশাপে শত যোজন ন। হয় বসতি । 

। দগুধ্র বলিয়া দে বনের থেয়তি ॥ 
ত্রর্নীশাপে পশু লপন্দী নাহি মুশিগণ। 
বনের বৃভ্তান্ত শুন ন্নাজীবলে চন "| 

বেল। অবসান হৈলী উপনীত সন্ধ্য। | 
সেই স্থান দুইজনে করিলেক সঙ্গ] ॥ 
মিদ্টান ভোজন দুনি করাইল রা'মে। 
গ্লেই দিন বঞ্চিলেন মুনির আশ্রমে ॥ 
রজনী প্রভাতে রাঁম মাঁগিয়। মেলানি। 
মুনিরে প্রণমি কহে হৃনধুর বাণী ॥ 
তোম। দরশনে মোর সফল জীবন । 

আরখার, দেখি যেন তোমার চরণ ॥ 
। ঘুশি বলে রাম তব্মধুর বন | 

তোমার বচনে, তু যত দ্েবগণ ॥ 



এ সি ৬০ ৬ লি সি লস্ সস্ 

অনাঁথের নাখ ভুমি ত্রিদশের পতি ৭ : 
তে মং দরশনে বড় পাইলাম প্রীতি ॥ 

মুনির চরণে রাম নমস্কার কৃরি। 
উপনীত টহল গিয়। অযোধ্যানগরী ॥ 
শুনিলে রীমের,গুণ সিদ্ধ অভিল[ষ ৷ 
উত্তরা'কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কুক্তিবাঁস । 

7 2 ? 

১, " ইল! রাজার উপাখ্যার্ন। ৃ 

সভা করি বমিলেন কনমলোচিন। 
ত্বরত শত্রন্ন আসি বন্দিল চরণ ॥ 
রাম' বলেন ভরত.লম্মমণ শত্রন্্ । 

, একু মনে শুন বে আমার বচন |” 
ক্রন্মবধ করিয়া্করেছি মহাপাপ । 
তেকারণে পাঁই আমি বড় মনস্তাপ ॥ 
রর ভ্ আঁমি করিব এখন। , 
তাহার উদ্যোগ কর ভাঁই তিন জন ॥ 
এত শুমি তিন ভাই করে হাহাকার । 
রাজসুয় যচ্ছে হয় সবংশে সংহার ॥ 
পর্ব র।জমুন কৈলা রাজ। এনধ্্ | 

গৃহ পঙ্গী পুড়ি লোক মরিল বিশ্তপন ॥ 
রাজনূয় ঘঙ্ কৈল দেবতা বৰ্ণ। 
মস্ত মকর পুছিয়া"সরিল তেকারণ ॥ 
বাঁজসুয় বজ্ কৈল দেব পুরন্দর | 
সুরাস্থর সুন্ধ তাহ়ে*হইল বিস্তর | 
সগং রা গতি পুর্বিবংশেষ্তে তোমার, 

র-রাজ! ছিল গুণে বশ ধার ॥ 
ঠা য় ঘ্ভ তৈল সেই ঃ মহাশয় | 

বংশ আ্জাইল শেষে আপনি সংশয় ॥ 

ভরতের কথ! রামে লাগে চমতৎ্কীর?। 

বিনয়ে রামের প্রতি কহে আরবার । 
'হরিশ্চজ্দ্র নামে রাজ তব পুবববংশে | 

রাঁজনুয় যজ্ঞ করি ছু 

শুরিশ্চত্র রাজ! দান ও [যা পৃথিবী । 

পুন আছি বিক্রয় করিল মহ দেবা ॥. 

রাজ্য ছাস্তি হারিশ্চন্দ্র ঘায় বারাণসী 
সি 

] 

দল্দিশা চাহিন তারে বিশাশিত্র ঝাস। 

দুঃখ পাইল শেবে॥ 

উত্তরা 
সস সিসিপসপ সি সতাস্ছি শাসিত 

উস সপ আসি ঞ রি 
| শিস রস | উপ পিল তত তত পর এর এরি,“ ০৫ আর. লজ 

০. পাপ শ্পীীশিস পাপা তিশা তাপ পিসী পিসী 

পপ পপ পা শা টি! সপ স্পা পসপপপীশি শশা পিস 

ঞ্ি 

€০ ৯৯ 
৯ ও পরস পা" পল পর 

দ্গ্ডর আঘাতে মুনি করিল তাড়ন।। 

স্ত্রী পুক্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা ॥ 

এত দুঃখ তবু না পাইল ব্বর্ণবাস ॥ 

রাজন্ুয় যজ্ঞ রীজার এত সর্বনাশ ॥ 

অন্তরীক্ষে কিছুর জা কণ্মের দোপেতে। 

স্থান না পাইল ব্বর্গ মর্ভ্য পাতালেতে ॥ 

€হুন রাজনূর ঘজ্ে কেন কৃর মণ. | 

রাজসুয় যজ্ঞ কৈলে সন্জুশে মরণ ॥ 

সনথের নথ ভুূখি ভ্রিজগইপুতি | 

রাজসুয় যঙ্গ, কৈলে ঘ.টবে ছু্খীতি॥ 
রাজদূ না হইল ভবত কারণ । " * 

ভরতের বাক্যে শ্রীরামের অন্য মন ॥ 

ভরতের বাক্য বদি হল অবসান । 

লক্ষমণ কহেন তবে রাম বিগ্ঠমান ॥ 

ঘোড়হ।তে কহিলেন্ব 'খকুর লক্ষমণ | 

অশসেধ ঘৰ কর কঈঈীললোচন ॥ 

নর্ধের ব্রন্মব্ধ কেল,.দেন পুরদ্দরে। 

রঙ্গ হত্য! এড্াইল অশ্বমেককটরে ॥ 

বুত্রাহ্ুর অন্তর পে বিলের নলন | 

আপনর বাছবলে দিনে শ্রিভুবন ॥ 

বুরাহ্বর'প্রভীপেভে কাপে আখনুণ। 

ঠেক মা ভাহার নখে অ আকাশ মগ্ুল ॥ 

গান্মিক বে ৰ ঘাল্র পক বাঙ্য পালে। 

শিনারাছি নযেনণে মান শস্ত হলে । 
পুলে রাজ্য 1 দির। গেল তপস্যা! কারণ । 

ঙ্থরের তপস্যা কীপে দেবগন ॥ 

দেব, লয়ে গেল পিষুণর ৫ 11591 

৮ তপকুণ। কহে পুরুন্দর ॥ 

ধশ্রি উন ওর বাপে হাব * 

তার নক বাসা না এ আপনানঞ্ল ॥ 

বছু তপ করে সে পুণ্যের নহি না | 

বাছা চাবে ভাহা,পাবে কা নাছ বন্দ 

বিপুঃর চরণে,সব করেন স্তনন। 

রাস মা রি রক্ষ! কুর দেবগণ ॥ 

ফু কহে বৃন্ধান্্র বড়ই চট্ট ॥ 

আগর সেল্াতে মান বেড়েছে প্রন ॥ 
7) 2 
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স্বহস্তে মারিতে কু যুক্তি নাহি হয় | 
প্রকারে বধিব তারে ঘুচাঁইব ভয় ॥ 
তিন অংখ হইব অন্তর মারিবারে;। 
এক অংশ রব গির়্া পাতাল ভিতরে ॥ 

আর এক অংশ আমি রব ডা ূ 
এর এক অংশ রব তোমার শরারে ॥ 
তোমার, শরীরে, আমি হইনু দোমর। 
বৃত্রান্থরে মারিবাখে-চল্হ সত্তর ॥ 

যদ্ধতে চলিলি ইন্দ্র বিষুঃর বচনে | 
প্রবেশ করিল, গিয়া বৃত্রান্তর রূণে | 

বূত্রাস্থুর দেখি দেবে লাগে চৎকার। 

হন্দেরে নলিল হন সহায় তে!মার ॥ 
টান তজে বৃ অনি বনু শক্তি ধরে। 
বজ্জ হানিলেক বুত্ নুরের উপরে 
বজ অন্র আঘাতে ততে 'বুত্রাস্ুর মরে । 
ব্রক্মনধ প্রাবেশিল ইন্দ্রের শরীরে | 

 ব্রহ্মহত্যা ভয় ইন্দ্র হাসিত অন্তরে 
রত্রান্তরে মারি ইন্দ্রে মহাঁপপে খেরে ॥ 
পাপে পর্ণ হয়ে ইজ্জ ভাবেন বিদাদে। 
রৃত্রন্ুরে মারি আমি পড়িনু প্রমাদে ॥ 

কন দেবত। গেল। বিষ্ুর সদন । 
প্রঙ্গহ ভয। পাপে ইঞ্দে কর পরিতহাণ ॥ 

বজাশ্রে বধ ইন্দ্র কৈল তব তেজে। 

ব্রন্মহতা। পাপে রক্ষী কর দেবর ॥ 
বিধুঃ বলিলেন অগ্বমেথ আর পুচা। 
অশ্বমেধ যচ্জ করুক ইক্দ্র দবহাজ। ॥ 
ক্ষণ পাপে ইন্দ্র হেল হাচেতন । 
তপ জপ বজ্ঞ ছোন ছাড়ে রিভ্ুবন ॥. 
রি মো ছাড়ে আর যে। দী হাড়ে যোগ, 
'জ্যচচ| ছাড়ে রাজ।,ছ।ড়ে উপভোগ ॥ 

ব্রহ্মবৰ পাপে ইন্দ্র হ্ইল অন্ন । 
ইন্দ্র অনচতণ যজ্ঞ করে দেবগণ ॥ 
অধ্বমেধ যত আরস্তিন দেব্রাজ!। ' 
নান। ভোগ দির] সবে করে নিঞুপুজা ॥ 

আমের বক্ ঘদি হুইল অবনা্নি | 
বক্ষ বধ পাপ নাঙি খাকে লেই স্থান ॥ 

রাঘায়ণ। 
১১ সাপ পপ পিস লাশান | ৮ পিপিপি পিপাসা পাস সি সি সি শপে তা শপ সলিল 

পাপ সসসপসপাসপ সস “পানি পাস সপ পর 

এক অংশ. ব্রন্মবধ জলোপাঁরসভাসে | 
মার অংশ ব্রন্মবধ বুক্ষোপরে বৈসে . 

নার অংশ ত্রক্মবধ মারা'রজন্বল1। 
| অগ্নন্ূপ পাঁতালে সাদ্ধীয় এক কলা ॥ 
র চারি ভাগ ক্ষ রহে চারি স্থান। 
ত্রক্মনধ-পাঁপে ইন্দ্র প!ইলেন ত্রাণ ॥ 
ব্রহ্মহ ত্যা। পাপ&৫নাঁশে অশ্রমেধ তেছে, রর 
র।জগুন বদ্ত কৈলে।সবংশেতে মজে ॥" 

নন" সারের কর্ত। তুমি পালিছ সংসার । 
| ঘাজমুম নক কেনে সকল স্ংহার | 

[শয্যা ঘন হিল হরামের নশ | 

্ দিল নঘিজন॥ 
রম বালেন রাদসুয় বাঞ্ছ| ছিল আগে। 

রি বোলে করিলাম লা | 

এ 

] 
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। ভাগ যুক্তি সভাঘধ্যে কহিল লঙ্কা । 
অস্বামেণ করি রর হইল মোর মন॥ 
প্রজাপতি নৃশা রি গুণধর | 
উঃ 

ৰ 
র 
। উপ নাম ধরে সেই রা“জ্যর ঈশ্বর ॥ 

ঘরন গুণ ধরিয়ে সে গ্রজাগণে পালে । 
। মর্মালোক মম পুন্র পৃথিবীম গুলে । 
। সুদিন প্রবেশে যবে আইল মধুমাস। 
ূ মণ মারিবারে গেল পর্্ধত কৈনাস ॥ 
র ১ সি বস-মনোহ্র 
| পার্ধত ন'করেন শ্ঞধর ॥ 
| চি সহজে খারা শিবুহয়ে নারী |; 

| 

ূ 

চেখে দয়া কেলি 

। মননের আনন্দে দৌহে জনকেলি করি ॥. 
| শহেশের গা তথ! আয়ে এম! নি | 

| জলজন্ত,বনজন্ত হয়েছে রমণী 1 

পুরু খেতে কেহ নাহি ম
েই' ঘনে। 

পার্বতী শঙ্কর কেন করেন ছুজনে ॥ 
জলকেলি ছুন্রনে:করেন কুতুহলে । 
ইল। রা গা বা বনে গেলা হেনকালে ॥ 
ইল রাজ! উপনীত উহার সমীপে । 
গতমাত্রে স্ত্রী হুইল শঙ্করের শাপে ॥ 
যত অনুর ছিল রাটার সং হতি:। 

সৈম্য সেনাপতি দলে হইল স্্রাজাতি ॥ 
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পপ শা রি শিস 

দ্েখিয়। রমণীজা।তি যত অনুচরে |, 
লভ্ভ। পাই ইল রাজা আ.পন। পাসরে ॥ 
সর্ববার্স বলনে ঢাকে হইয়া স্ত্রীজাতি। 
শঙ্ষরের চরণেতে কৈল বন্থ স্তুতি ॥ ' 
উঠ উঠ ব্লিয়। ডাকেন 'মহেশ্বর | 
পুরু করিতে নাপি চাহ মন্য বর ॥ 
স্ত্রী জাতি লইয়। আমি করি জলকেলি। 
ঠে)রে লঙ্বা দিতে'কেন এখনে আইলি 
তোর সঙ্গে আপিয়ছে বত অনুচর। পুরুষের অখ্টগুণ কামার্গী স্রালোকে। 
পুরুষ ₹ হইয়া সবে আগ হেল ঘর ॥ বুধর সঙ্গেতে রহে শৃঙ্গার ঝৌতুকে ॥ 
গুরদ্ঘ হইথা সবে চলি গেল দেশে ।  ,| কেলি রসে মাঁসেক 'হইল অশেষ এ 
তুমি থাক নীরা হ য়ে আপনার দেনষে ॥ | হইল পুরুষ মাঁস রাজার প্রবেশ ॥ 
শুন রাজা মখ্েশের ৭ি ষ্ঠ বচন। না জানে 'এ সব তত্ব চন্দ্রের কুমারে ।- 
পার্বতী পায়ে ধরি করিল রোদন ॥ আরবার তপ করে দরোধর তীরে ॥ 

পাব্বতী,.বলেনমম'বাঝ্য নাহি আন | আপনার রাজ্য নাগ[রুশ্ইগ ম্মরণ।, 
(সেক পুরুষ হবে করিব বিধানি ॥ পুজ ধন্য "জায় ভেলে করিছে রোদন ॥ 
মাসেক গ্রুরুধ হবে,না হবে অন্যথ| | বনবিক্ধ্য নামে পুক্র আছয়ে আগার | 

মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথা ॥ 
যে সাসে পুরুদ হবে রবে ঘ্নেই খানে। | ভাপিতে-ভাবিতেতার গত একসীঘ। 
নাঁর। হালে মে কথা শিশ্মাত হব মনে ॥ 1 তপ ছা্ডিবুধ থে আইন নৃপ পাশ ॥ 
থে বে মাসে পুরুন হইবে যা তত  প্দন। সুন্দরী ইলা হয়েছে বুরতা। | 

পেস্ট পিপাসা পরি পি সস পপ্ 

রমণী দেখিরা . বাড়ে পুরে ররঙ্গ | 
বুধ হেন তপস্থীর ছল তপ ভঙ্গ ॥ 
ইলারে সম্ভাষে বুধ কনে অচেতন । 
কার কন্যা! একাকিনী করিছ ভ্রমণ ॥ 
চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি । 
তোম।র রূপেতে প্রাণ ধরিতে নব পারি ॥ 
বুধের বচনেতে ইলার ? হৈল হাস। 
বুধের, সহিত বনে বঞ্চেএএক মাস । 

তা 

নটি শীাাাব্পাশিশাাট শাক 

শা পাটি শশী শী স্পা? িশাাীীশপ্পী শি সরস 

চি 

এমনা মাসেন্ে তাক! হ "বে বস 5 ॥ হাংএ দন পেদিক তর. বুদের মহত? 

পুর হইয়। রাজ। মেন না দেশে | | দিব সিন এ্গনসে প্দাদুহ কেণি করে। 
পারা হয়ে আর ধা) বান পালেশে | * কত দিনে গুড হেল ইন লার উরে ॥ 

গক্ন হইল না| সহ অন্দুচর " * এব মাজে আরা হয় পুরুষ আর মামে। 

নী হহ্য়। রাজ ভ্রাম্ একেপর ॥ ্ ৪০ রিনা টাও য় বুধ পাশে ॥ 

এতেক শুনিয়। যত সশভাজণ হাসে। ইন বানে বুদ গেল আপন ভবনে | 

নারী ভুয়ে কেমনে বিল এক লাস: ভেড়া ইহার দে? হখা মনে তে 
পুরুষ হইয়া পুনঃ কিরূপেতে বৃ | হল পুল আগ আর শানে নার! 

লা লয়ে গেল বুধ স]পনার পুরী 
"রঙ্গে হুপ রা একয়াম গেল | , ০ 

[ পুরুষ মাগেতে রাজা স্থনান্তর হৈল॥ 
 নবম্ন মাসে'এক পুভ্র গ্রসবিল ইলা । 

এমন দারুণ শাপ কত দিনে ঘুচে ॥ 
"বাম বলেন রাজ! নারী হেল ৫বই মাসে। 
লড্জিত হুইয়। গিয়া কাননে প্রবেশে ॥ 
এন্র ভিতরে আছে ব্রঙ্গ জলাশয় । 

স্পা শপ 

বুধ তথান্তপ করে চন্দ্রের তণয়॥ 5. প্রন-ু হনর পুল পাপে প.শ্শিকল। ॥ 

করেন কঠোর তপ বুধ : হাশর " পুরুরব নানু 'ত তার হৈল মহাতেজা,। 

চি মি নিও] (গে করে খাঁর পুজা ॥ * 
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পুনিমার চক্র বেন হয়েছে, উদয় ॥ 

শিশু হ'য়ে কেমনে পালিছে র[জ্যভার ॥ 

জজ 



 ক্ির্ূপেতে,ইলা 

৪১২ 
সক শ -ষ্ ৬ রে এস বিলে এব 

অরেনার পুরুথ হ হইল দিশসাসি। 
এ মক্চল কথা বুধ না জাঁনে বিশেষ 

একাদণ মাসে আরনার ছৈল নারী । 
বুধের সহিত বেশহ ইরা হুল্দলী ॥ 
অ|র মান পুরুন্ন হুইল ঝরঝার 1 
পুর্ব, দেখিঘ| বুধে লাগে মার ॥ 
(জজ্ঞামিতে ইল। বজ।! দয়া পরিচয় । 

পুরুম জানিয়া বুধেখ্বণা বড় হয় ॥ 

পুরুসে রমণী-জ্ঞানে করেছি বিহার । 
উপঘুক্ত ও প্রান্চিভ কি করি ইহার ॥ 

দিদরাজ চক্দ্র বুধ তাহার নন্দন | 

আদেশেতে আনিল সকল মুসিগণ॥ 
হুনিগণ লইয়৷ বুধ করিলা ঘুকতি | 

জা পি [ইবে নিকষ ত॥| 

আমি কিমে পরিত্রাদ,গ্াব এই প পে। 

বিব'রয়া মুনিগণ কহত ম্বরাগে ॥ 
মুনিথণ কহে"শুন চক্রের কুনার | 
অভ্্ানে করেছ কম্ম কিপাপ তোঁঘার ॥ 

পাও 

অশ্বষেধ যাঁগে ভূষ্ট নকল, অমর | 
অণমেধ যাগ কর ইলা পাঁবে বর ॥ 
হাহীদেব শাপে ইলার এতেক ছুগ্রতি। 
সহাদের তুষ্ট হৈলে পাবে অন্যাঙতি ॥ 
বৃধ বলে যুক্ত বটে ন| কর গিপেপ | 
নধর আশ্রমে ইলা করে অশ্বদেধ ॥ 
আ।গমি আইলা শিব মক্ঞ রি রে 

' ইল| যাজ। পুরুষ হইল শিন ববরে ॥ 
নচ্ত মা কার স্তন করেন বিস্তর | 
তুষ্ট হয়ে-ইলারে মহেশ্র দিলা বর ॥ 
পুরুষ হইয়া গেল রাজ্যে অপনারণ 
»ান্দে আপন রাঁজয করে আরবার ॥ 
শ«য়ের বরে তর বংড়িল সম্পদ |. 
যন্গত হলে ছুপতি হইল নির[প্দ ॥ 
রায়ের মুখে গনি ইলার চরিত্র । 
ভরত লক্ষনণ দেহে হর্ষেতেঃমেহিত ॥ 
ক্তনস পাশুতের অস্বত বচ্ম,। 
উন্তবক:গে গাইলেন গীত রামায়ণ 

বামায়ণ। 

সি 

শপ পপি পাপ ্রপপ 

_পপসপপস্পাস শিশেপপিসা 1 

শা শীট শী শা শিশাসিশিসশস্পীপপপা শা পাশাপাশি ৮০০টি শা শশী সাল প্প্স্পপাশপাসিী শপে শী শিস্পা শশী তন পিসি 

ভরত লঙ্গনণ ঠ1ট 

পদ আপ 

সপ পি স্পিপিশশি শপ পপ এ পাস ৮ ৮িশপ শশ শপ 

| শ্রীবামের যন্ত স্থাণ রহ নিশু 

ত1 

অশ্বমেধ যজ্ঞারস্ত | 
রঃ এ 

রাম নলেন অুশ্বমেধ করিলাম মার | 
অশ্বমেধ ধজ্জ সম কন নাহি আয় ॥ 

এত যদি কহিলেন কমললোচিন '। 
শুনিয়া হরিষ হৈহা। ভরত লঙ্মনণ ॥ 

রাঁগম য যজ্ঞ করিবেন ত্রন্ম। হুরধিত 

ডাঁক দিয়া বি্বকন্মে অনল ঠট ৭ 
্রক্ম! বলেন নিগ্নকর্্মা কর সিনা নু । 

1 ॥ 
চলিলেন বিশ্বকণ্ন, ব্রহ্মার বঢনে । 

ভরত লক্ষমণ দোঁহে আছেন বেঘীনে ॥. 

সেইখানে বিশ্বকন্্ী কপিল'গয়ন ॥ 
বিশ্বকন্মে দেখি হরদিত দুইজন ॥ 
নান! রত্র আনি দিল বিশায়ের স্থানে । 
মন্ত্শ।ল| বিশ্বকর্মা করেন ণঠনে ॥ 

ছ্ই শ্রাক্ষৌহিনা | 

জানি হইতে বং লাখ ॥ 

যা বণ ন. বণ আনে চকু নিবে ॥ 

দিল সণি মাশিক্যাদ গুনাল বিশ 
নিট চী টক নঙ্মার না !। 

কও 5।ি যোদন পে আঁ গন 
'কুঞ্চ চাপি যোজন উতভ্ভেতত পার 

টির, নে ভর বোদন প্ঞ্দ মেখল। 

দাশ যোজন ঘর লা বচ্ভন লা || 
দ্ধ ছু ছতের করিল মারোবির | 
(উল নন ধান্য মদের ভিন কেটি ৭ 

সোণার প্রাচীর ঘর স্বর্ণ আয় বুট । 
স্বর্ন নাট্যশাল। বান্ধে ্তন্ত সরি স/রি 1 

ইজ্দ আদি করিয়া! যতেক দ্েথখ। 
বঙ্ঞঘর দেখিতে করিল আগমন ॥ 
দিতে আসিবে বজ্ঞ পুথিবার রাঁজা। 

নাদ্রি করিয়া তিক ভাছে প্রজা ॥ 
দেখিতে আপিবে যন্ত্র পুথিণীদ মুনি । 

মন।র ঘর করে মুকুত। গ'থণি ॥ 



* শাটল তে 885 শ ৮৫ পরা লা পা 

মশী যোজনের পথ করে আয়তন। 
তাহাতে বচত্র কুণ্ড করিল গঠন ॥ 

এক মাসে পুরীখান করিল গ্রিশ্মীণ 
নিশ্বকম্মী চলিয়া গেলেন নিজ স্থান ॥ 
নত য্ম্ বরুণ যন্দ্রের হৈল হোত| 
হইল যজ্জঞের অগ্নি আপনি বাতা | 
বড় বড়.যত সু আনছেন ভুবনে | *. 
একে একে সব 'মুনি আইল সে স্থানে | 
বমদগ্নি মাইল ভার্গব পরাশর | 
স্বর্ণ কশ্যপ 'আর আইল মুনিনর ॥ 
ভরদ্জ হস্তনর্ধ অইল শীত্রগতি'। 
আ[ইন্ন দুর্ববাসা মুমি বড় ক্রোধমতি ॥ 
আইল আস্তিক খুনি গৌতম আাক্ষণ । , 
মহস্যকর্ণ আইলেন খনি অর্গোপুন | 
পর্বত হঠ্তি মাইল দক্ষ মহাঘুনি |, 
এপিক কুশধ্বজ আইল পরম জ্ঞানী ॥ 
বগুপদ মান আইন'গর্বব ও চ্যবণ | 
জখাতন মনক মাইল ই জন ॥ 
পাল শাগ্ডল্য গণ খুন আগনার। 
এাহল কাঁপল মুনি বিষুঃ' অবতার ॥ 
দখিনা দরীচি মুনি আইল শর 1, 
১ব্রাণক,কৌশিক আইন ঘেআতঙগ ॥ 

আইল দেরগি বত পরম তমনন্দ 
(পভাগুক খপ্যশুক্গ'আর শতাননা |, 

নিশশ্রন! ক্রাইল গরে। ট্রি জন্ুূগি। 
পৃদ্থিবার্ ঘুনি াইল অকুথ্য কাহিশা ॥ 
খত মুনি আইলেন নাম নাহি জাঁশ। 
আইলে আদি করি বাঙ্মীকি আপনি | 

*মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি |, 
যুঙ্ত করিধারে রাম বৈঘেন আপনি ॥ 

। সান্ত্রীক হইয়। ধশ্ধ্ন করে এই জঞ্খীনে । 
' স্বর্থপীতা আনিল সে শাস্ত্রের বিধানে ॥ 
| সর্ধত্র'হইল দে যজ্ঞের নিমন্ত্রণ। , 
। পাত্রাপাত্র আইল ঘে ঘজ্ঞে সর্ববভান ॥ + 

; স্থজীব অঙ্গদ আদি শাখামৃগগণ | 

মহেন্দ্র দেবেজ্্র আর স্থযেণমন্দন ॥ 

[ ৬৫ 7] 
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ডর শপ পা স্পস্ট 

» সপ্ত শীলা ৩ পপি ৩৮ 

র 

৫১৩ 
সস সি শি পাশাপাশি পা সপ পরি 

& ৪... 

শন কু কুমুদ আ বু র মন্ত্র বান ৰ 

নল নীল আইলেন বীর হনুমান ॥ 
সাগরের পার গেল এই নিমন্ত্রণ | 
ভিন কোটি জাতি সুহ আঁইল বিভীষণ ॥ 

শে রন চলিল বজ্জঞের নিমন্ত্রণ | 
নমন্ধ | পাইয়। “অপ ইল. রাজগণ ॥ 

্হীপ] হইতে আইল জনক ব্রাজনিণ 
হ রা শা ঘাইল-ার্জ্দেশবাসী ॥ 
নেপালের রাজা এন ছুঙ্জয় ছুষ্ধুর | 
রাজা গিন্নিরাজ্যের আইল ধুরদ্ধর ॥, 
অঙ্গের আঁধপ এন লোমপ।দ নাম। 

বেহরের হাসা এল নাতগিরি ধাম ॥ 
[বগ্গয়ণগর কাঞ্চা কলিঙ্ষ কর্ণাট। 

চৌদিকের রাজ। আইল র্গে কত ঠাট ॥ 
৷ স্দ। রাজা্গণ.থ।কে ও দামের কাছে। 

৫ 

না 

শী ভাজ 

নর 

আরো কত নৃপগণ আইল যত আুছে॥ 
৷ ছেলঙ্গ ভৈলপ দেশ.কলিঙ্গ গাঙ্বার। 
হাঠাইন কোটি আইল পশ্চিগের যার ॥ 
পিংহ নিদ্ধান্ত দেশে মন্থ নাষে পুরী। 
আইল ঘাতাইশ্ লক্ষ অযোধ্যানগরী ॥ ঘতেক ভপতি গ্রে উত্তর দেশে বৈসে,। 
আইলা সন্তরি নক ৮ পাশে ॥ 
ঘত যত রাস হাছে ভাত (ভিতর । 
৪ 

রাজচ-বত্তী রাম. রা উপর ॥ 

৷ আইল অনেক রাজা রমের নিকটে । 
"। রামের আজ্য় তর দগুবৎ খাঁটে ॥ 

ৃ পৃথির্দাতে রাজা ম্সাছে অমুত অযুত। 

শ্রীরমের দ্বারে আসি হইল মন্তুত ॥ 

অবধূত্ত সন্গ্যা্দী আইল দেশান্তরীণ * * 
গন্ধবর্ব কিন্নর আইল স্কাবিদ্যাধরী ॥ 
পৃথিবীতে তত ছিল ছুর্নখত ব্রাহ্মণ)" * 

ঘাচ্ছের' দক্ষণ। শিতে করিল গমন ॥ 

স্বগলোক মঙ্তালোক আইল পাতাল । 
দেবলোঁক নররোক হইল িশাল,॥ 
ভ্রিভ্ুবনে,ঘত 'লোক আইল অপার | 
এক্েঘ্ মণুরা /হতে' হেল আগুমার ॥ 



৪১৪ 

বশিষ্ঠ বিশিষ্ট আর হ্থমন্ত্র সারথি 
দজ্জের যতেক দ্রর্য করিল সঙ্গতি ॥ 
যব ধান গোঁধুম যে আতপতগ্ুল ৷ 
দি হুপ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল ॥ 
সূর্ধ্য যেন বদিল সভায়” সব ঝমি | 
পববত প্রমাণ চীহে, তিল রাশি রাশি ॥ 
তিন /কাটি বৃন্দ চাহে ভ্রীফলের কাঠ। 
আইল সকল দ্র-্প যথা যজ্ঞবাট ॥ 
বংশের প্রধান পাজ সৃমন্ত্র সারথি । 
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে পীস্রগতি ॥ 
পণ ভরত বালা সাথেই আজো করে। 

সেই দ্রেব্য শক্তরন্প যোগায় অনিবারে ॥ 
শঞ্ুঘ্বের কটক যে ছুই ছক্ষৌহিণী। 
যঞ্জের ঘতেক দ্রব্য বহিল আঁপনি ॥ 
যে রাক্ষস দেখিলে প্রলায় মুনিগণ | 
সে রাক্ষম মুনির ঘে পাখালে চরণ ॥ 
নৃত্য পীত'মঙ্গল যে.নান৷ বাদ্য শুনি। 
অখিল ভুরনে হয় র!মজয় ধ্বনি ॥ 
বহু যজ্ঞ করিল ভূপতি. কোটি কোটি। 
কাহারো না হইল এমত পরিপাটা ॥ 
তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল'তুরঙ্গ | 
তুরঙ্গ সওয়ার তার কত শত সঙ্গ । 
শ্যামিবর্শ অশ্থ শ্বেতবর্ণ চারি খুর। 
.নাঁন। অলঙ্কার শোভে হুহার কেমুর ॥ 

' লেজ শোভা করে যেন ধবল চাঁমর। 
কপালে চামর তার অতি শোভাকর ॥ 
সর্বব গায় খানি খানি স্থবর্ণ অদ্ভুত । 
জলদম্গুলে যেন খেলিছে বিদ্যুত ॥ 
র্ণবর্ণ কণ তাঁর ধরে নানং জ্যোতি |, 
ছুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥ 
গলে কবোমা্লি যেন মুক্তার বার! । 
রাঙ্গ| জিহ্বা! মেলে যেন আকাশের তারা ॥ 
জধপ্রত্র ঘেংড়ার কপাঁলেতে লিখন । 
দিলেন শক্রস্্ বীরে খোড়ার রক্ষণ ॥ 
গ্রীরাঁ বলেন শুন শক্রন্ন ভাই। 
বক্পূরণকালে যেন এই ঘোড়া.পাই ॥ 

ভর 

চি পপ পপ পপ পা তা শপ পপ পপ শপ শা পিসাসপসপ শত সা পপ পাস এ: 

রামানণ 

দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শক্রুপ্ধ |, 
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শত শত ঈঈগন ॥ 

| বসিলেন রাজ বক্তস্থানে মুনিবেশে। 
| ছাঁড়িয়। দলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে । 
পুধবদেশে গেল ঘোড়া বহুদুর পথ । 
নদ নদী এড়াইল উঠিল পর্বত ॥ 
ঘোস্টার পশ্চাতে যান বীর শক্রদ্ন | 
পর্বত উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছ।য় গমন ॥ 

( পর্বতের সেই নাম বিরূপ গিরি । 
 মহাবল সে রাজ পর্ধধত নামধারী ॥ 
| বাজ পুরে অগ্নিণড় স্বলে চান্িভিতে 
ঘোঁড গড় লঙ্িয়। চলিল গগণেতে ॥ 
গডের ভিতরে ঘোড়। করিল গ্রবেশ | 
হেনকালে শন্রর গেলেন সেই দেশ ॥ 
সকল কটকে ঘোড়া চারিদিকে ঘেরে । 
শত্র্ন কটক লয়ে রহিল বাহিরে ॥ 
শক্রুপ্বের কটক যে ছুই জন্দেহিণী | 
শিভ।ইল সে সকল গড়ের আংগুণি ॥ 
গড় মধ্যে গুবেশ করেন শব্রয় 
শত্রত্বের হিত রাজার বাজে রখ ॥ 

রাম সম শক্রত্ন বার অবতার । 
শঞএ্ুপ্সের বণেতে রাজার চমৎকার ॥ 
মহাঁবল শক্রত্প বাণের জানে সন্ধি | 

হাতে গলে মে রাজারে করিলেন বন্দী 
বায় পাঠায় 'তারে বার শকত্রন্ন। 
প্লীম দরশনে তার বন্ধন মোচন ॥ 

পূর্ববদিক জয় করি আইল শব্রত্ন |" 
উত্তব্রদকেতে ঘোড়া করিল গমন & 
উত্তরূ€দকেতে গেল ঘোড়া বাযুগতি । 
শক্রস্ন কটক লয়ে তাহার সংহতি. ॥ 
দিগদিগম্ততর ঘোড়া! যায় দেশে দেশে। 
ছয়মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে । 

পত্র ঘোড়ার কপালেতে লিখন ! 
ঘোঁড়। নি উড়ে যত রাজগণ ॥ 
মিলিল কল রাজ! আসিয়া'তথাই। 
পরাজয় মানিলেক শক্রত্বের ঠাই ॥ 

রর 
জপ 



॥ 
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ঘোড়া গেল হিমালয় 'পর্ববতের : পার 
সেই দেরী রাজা যেই বিক্রমে বিপাঁল॥ 
'ঘোঁড়। দেখি রাজার ধরিতে গেল সাধ । 
শক্রুন্প রাজ সহ লাগিল খিবাঁয ॥ * 
কেহ কাঁরে নাহি পারে তুল্য ছুই জন। 
দৌহাকার বাণ গিয়! ছাই গগণ ॥ 
বাছিয়। বাছিয়া বণ এড়ে শত্রু কুষন। * 
প্েবাণ ফুটিয়া রাজ" হয় অচেতন ॥. 
না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত ক্লাতর। 
ত]রে বাঞ্ছি পাঠাইল অযোধ্যানগর ॥ " 
দর্শন.দিলেন তারে কমললোচন। 

তাছ্োতে হইল ২ তাঁর বদ্ধন' মোচন ॥ 
ঘে ঘেটক আট্টুক না হয় কোন কোটে। 
পশ্চিমদিকেতে অশ তারা যেন ছোটে ॥ 

একদিকে ঘোটক না যায় ছুইধ।র | 
পশ্চিম দিকেতে গেল সিন্ধণদী পার 
শক ফর হৈল এঘ'ড়া নাহি দোখে 
সিদ্ধুনদী পার গেল সকল কটকে ॥ 

হ আকার তারা হাতে চেরা বশি। 

1 ঘোড়া মর খায়.বভ রুমান ॥ 

শা ভে(জন করে.পিশাচ আচার । 

জীব জন্তু মাপি কে তাহার' আহার ॥ 
সকন ব্যাধেতে ঘোড়! বেড়েচ।পিভিতে। 
কৃপিল শন বাগ €শুবাএ হাতে ॥ 

মৃহাবল শকুন বার অবতার |. 

এক বাগে সব ব্য যাৰ করিল স্.হার ॥ 
তিন দিক শক্রনন করি "আইল ঈর়। 
ঘোড়াঙ্নয়ে শক যন্ডের কাছে রয় ॥ 

ব্রেলোক্য.বিয় বঞ্ঞ বড় প পরিপাটি, রী 
| আতপতগুলে হোম করে কোটি পে ট | 

ক্ষ লক্ষ শুভ বস্ত্র ব্রাঙ্মণের হাতে । 

ইন্্র যম বরুণ ঘত্ঞৈর চাপিভিতৈ ॥ 
প্রায় যজ্ঞ সম।পন হয় এইচ | 
দৈবের নির্ববন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণ | 
ভুরগ পবন ন্ধেগে ঝরিল গ্রয়াণ + 

উপস্থিত হইল বাল্মীকিমুনি স্থান । 

উততরাকাও | 
$ ১৫ ক. 

] যে দিব যে হধে ভাহ মুনি সব জানে 1 
ল্ব কুশ ছুই ভাই ডাক দিয়া আনে ॥ 
ৃ মুশি বলে লব কুশ, শুনহ বিশেষ । 

তিপস্তা। করিতে যাঁই চিরকুট দেশে ॥ 
তপোবন রক্ষী একর*ভাই ছুই জনে । 

*তথায় বিলম্ব মম. হবে বহু দিনে ॥ 
"| ক্র সঙ্গে ন] করিহ বাদ বিমম্বাদ | 
| রি নখুব জানে যত পিডিিব 'গ্রমাদ ॥ 

দুই ভাঁই প্রণাম করিল করপু্ে। 
শসা শপে পিছ 

"1 শব্গ প সহ মুন গেল চিত্রকুটে | 
বরে শত শিণ্য সহ গেল মনিবরে |, 

”- ভর 

ওই ভাঁই খেলাখেলি বেড়া দণ্ড করে ॥ 
ধন্র্ব'ণ হতে ছুই ভাই ৫ খেলা খেলেন। 
খুগ পন্ষী সব বিন্ধে বসি হ্ষ তলে ॥ 
সন্ধান পুরিয়া ছু$ ভাই এড়ে বাণ। 
দেশ ৫্ণণান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান ॥ 

নদ ন্দা বিন্ধে আর বিদ্ধে যে পুর্কত | 
এক দিনে যায় বাণ ছয় দিনুর পথ ॥ 

 মটউক্র বাগ থে বেড়ায় দেশে দেশ্রে।, 
| লঞ্চ লক্ষ মুগ মারি পুনঃ তূণে আসে ॥ 
. এমন ব!ণের শিখ্। নাহি ভ্রিভুবনে | 
-কেব শিখাইল বাণ কোথ! হৈতে জানে ॥ 

তিলে বত খেগা খেলে । 

* ছেনকালে এল মে গাছের তলে ॥ 
ঘোড়া দেখি হরিস হইল দ্বুই জন । 

শ 
॥ 

1 
] [ 

| 
| 
ৃ 

ৃ 
] 

ৃ 

] 

দুই ভাই বু এ 

হেমপ তারু ভালে দেখি থল লিখন 1 
নাগ দণ্বুখর উৎপভি মুধ্যংশে | 

৷ তিনি,সত্তয পাপিয়া গেলেন স্ব্ণবাসে॥ 
টা রি রঘু ভূনন লিতরে। 

/ ল্য করে, চা র সহ্পেদারে ॥ 

পে টড শ্রীভরভ শত্রুর | 

অশ্ব-মএ শ্রীরাম করেন ও াপন্তণ |" * 

পে অশ্বমোধের অশ্ব রাখে শক্রন্র | 

দুই আক্ীহিণী ঠ[ট তাহার ভিড়ন ॥. 

1 
চা 
শ 

রর 
ৰ 
ৰ 

র 
| 
| 
ূ 

জয়পত্র দেখিস্ুই ভাই কো[পে'ভলে। 
দঙ্ঞ[সধ করির ঘেডা বানে বক ]লে ॥ 
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দুই অক্ষৌহ্িণী ঘোড়া নাপারে রাখিতে । | পেষ্ট ত (ই আমার'যে রণেতে পাগ্তত। 

হেন ঘোঁড়। ছুই ভাই বান্ধে ভালমর্তে॥ | তার বাণে মবে অতিকায় ইন্দ্রজিড'॥ 

ঘোড়। বান্ধি মায়ের কাঁছে গেল দুইজন । | থে সব মরিল বীর ত্রিভুবন জিনে 
মিট অন্ন আদি দৌহে করিল ভোনন ॥ 1 আব কোন বীর যুঝে মে।সবার সনে ॥ 

টিচারের এতেক বড়াই করে বীর শত্রুর । 
| রুষিয়া যে লব কুশ করিছে তজ্জন | 
৷ চারি ভাই তোমপর। আমরা ছু ভ।ই। 

আজি ঘোড়া! লয়ে যাও আমি তাঁই চ/ই। 
মরিবারে.কেন এলি আঁমার নিকটে । 
কেমনে লইবা ঘোড়। পড়িল সঙ্কটে ॥ 
খুড়। ভাইপোতে গালি কেহ নাহি চিনে 
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাছে তিনজনে ॥. 

লব ও কুশের সহিহ ধুদি শক, 
| ভরত ও লক্গাণের পতন । 

গ্রীরাম বলেন তা! আন শক্রর ৷ 
যজ্ঞ সাঙ্গ টহল পূর্ণ দিবত এখন ॥ 
সৌমিত্রির ভাগে দৃত কহে বারেবার | 
মইাঁরাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥ 
শুনিয়া! মি ত্র বীর করেন বাদ । নানা আন্ত্র দুই ভাই কেঞ্রে চ।রি ভিতে 
বিধির নির্বন্ধ কিব! প্রড়িল গ্রমাদ |" । শত্রত্ব কাতর আত ন। প।রে সহিতে ॥ 
বিষম দর্ঘণ দিক বড়ই সঙ্কট। ' শক্রপ্র বলেন সৈন্য কোন'কণ্ম কর । 
কোন ব)র হবে গিয়া তাহার শিকট ॥ : সকল' কটকে বেড়ি ছুই শিশু মার ॥ 
অনেক শুক্তিতে আমি মারিনু লবণ । দুই অক্ষৌহিণী ছিল শুক্রদ্ধের ঠাট। 
ন| জানি কাহার সনে আর হয় রণ ॥ লব কুশ বেড়িঘা কারল বন্ধ ঝট ॥ 
এতেক, পীস্তয়। তবে বার শর্ত । ' লব কুশ বলে বীর না হও বিমুগ | 
ঘেড়ার উদ্দেশ হেতু করিল গগন ॥ সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক ॥ 
দোঁড়া লয়ে দুই রর খেলে বারে বার। ; শত্রত্ব বলেন দেখি ততৌমর। বাল" । 
লব কুশে দেখিয়। তাহার চমতকার ॥ বালকের সনে যুদ্ধ হাঁদিবেক লোক ॥ 
লব কুশ থেলা রে দো শকুন | কটক থাকিতিত কেশ খুঝিব আদান । 

দ্রিজ্ঞান1! করিল ঘোড়া বান্ধে কৌন জন ॥. ৪ সহিত ঠাট দ্রুই অক্ষৌহিণা ॥ 
কোন বে করিনাছে মানার সার । নর ঠাই যুদি জয়া হও রণে!: 
অবংশে মধিতে এডি গপে বাদ ॥ রা নে যুদ্ধের যোগ্য হও মম জানে ॥ 

শত্রয়ের কথ শুনি ৫ই ভাই হামে। শক্রদ্দের কথা শুনি ছুই ভাই ভাষে। 
কি নাম ধরহ্ তুমি থাক ক্কোন দেশে ॥  [ আগে মাগি কটক তোমারে মারি (সে 
শক্রত্ব বলেন, মোর জগ্ম মুষ্যবংশে | কুশ বূলে লব তুমি এইখানে থাক । 

চংরি ভাট থাকি মে'র! আোধ্য প্রদেশে ॥ | কটক মংহাঁরি অমি ভূমি মাত্র দেখ ॥ 

দ1শরথি আমরা থে ভ্তাই চারি জন । নবের আগেতে কুশ পাতিল ধনুক । 
ভ্রীত্নাম বক্ষ ভ্রীভরত শক্রর.॥ ভ্রাতার মমরে লব দেখিছে কৌতুক ॥ 
্বয়ং বিষু রঘুনাথ শ্রিলোকবিজমী।" . | কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম ।, 
রামের বিক্রম কথা শুন তাহা কই ॥ বেড়পরাক বাণে কুশ.পুরিল সন্ধনৈ ॥ 
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাঘণ। | পুথিনীজে দিরে বাণ কুমারের চাক। 
মরিল আমার বাণে ছুজ্ঞয় লবণ ॥ সকল কটকে বেড়ি মারে বেড়।পাক ॥ 

সম 

- সস পীশশ শশা শী শী 

7 ৮ 8 শাশীশিসীশ্স তি 

সিন পা পদ পা পাপস্পাসপপ্প সপা পপাশ ত ী টিশীোটাশ্ীতীশী তি 



' এই আমি বাঁণ এটি যাও যঘণর | 

_সহিতে পারিলে তোমা বার' জ্ঞান করি ॥ 

, ভুইজনে বাগ বৃষ্টি করে ধনুর্দরি। 

.প্লাইয়া যাঁব কি'তোমারে দিব রগ ॥ 

নি 7 উতক্বাকা 

বেড়ীপাঁক বাধে কার নাহিক নিস্তার | 
বেড়ীপ্বক বাঁদে সব করিলু সংহার ॥ 
পড়িল সকল ঠাট নাহি এক জন। 
সবে মীন্র'একাঁকী রহিল শক্রুবন ॥ * * 
ঠাই ঠাই*কটক্ পড়িল গাঁদি গাদি। 

গ্রান্তমর স্থানে বহে শ্রোণিতের নদী ॥ 
ডাক দিয়া বূলে কুশ শুন শক্রঘন | * 
কাথা গেল সৈশ্য-ক্তব নাহি এক £ ঈন। 
লবের কনিষ্ঠ আমি রণ নাহি ট্ঢুট। 
লব ভাঁই যুঝিলে পৃথিনী নাহি আটে * * 
'কাশের বচন শুনি বলেন শত্রত্ন | 

পুলাইয়! গেশ্সে পরে থাকিবে অখ্যাতি । 
যদি যুগ্ধ রি তবে নাহি অব্যাহতি | 
কুশ বলেন শক্রদ্গ মুক্তিকির খু | 1 
ঘেই ইচ্ছা লয় তব সেই যুক্তি কর । 
শর্রন রলেন কুশন নিখ্যা এয | 
যত কিছু বল ভুমি দব সভ্য হয়॥ 

তোমার এ যুদ্ধে অবশ্থা সঃ হার। 
বুঝিতে, ভুনা পাতি ভূমি, কোনসঅনতার | 
রা পার কুণ কার'নপে তরি। 
একবার যুদ্ধ করি মারি কিবা মরিৎ। 
কশ বলে শেন 2 মরণ দট কণ। 

ক 

ড চা 
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নি রজব 

ডু 

লব"বলে কুশ শুন আমার বচশ। * 
তুমি শলৈন্য মারিবে আশি মারি শকুন ॥ 
ফুশ বাণ যুড়িল লবেরে করি পাছে। 
সন্ধান পুরিয়! গেল সৌখিন া ॥ 

কুশ বলে সৌমিত্রি হে এই বাণ রে? 
এ বাণ সহিতে পার তবে বার রা ॥ 
নৌম্মিত্রি বলেন আগে আমি,বাণ মারি । গা ++ তি 2 এপাশ? শশী ১ তা শিশীশ 

তিন্ লক্ষ বাণবার * 

আকাশ, গমনে বাঁণ ২ 

ব্রুঘন এড়ে । 

ভখাড়য়া পড়ে॥ 

নু 

সপপাপপপপপপাপপপস্প পপ ৮ শিপ শ্শীশশি শিট শিী শীট ০ শ৭ 
দৌহে দৌঁহ। বিহ্িমণ কারল স্বর স্বর ! 

উফ বাণ গিয়া গগণেতে উঠে। 
উভয়ে বরিষে বাণ উভয়েতৈ কাটে ॥ 

৫১৭ 
সপ চস সাপ সি এসি ৪ লিপ 

নান! অস্ত্র ছুইজন্ করে অবতার । 
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার ॥ 
সৌমিত্র একেন তবে মহাপাশ বাণ। 
অদ্ধ5ক্দ্র বাণে কুশ করে খান খাঁন | 

এড়িল সকল বাঁণ সৌসিত্রি নিপুণ । 
ফুরাুল সব বাণ শূন্য হৈল তুণ ॥ 
বিষু অস্ত্র শত্রত্ন বারের মনে পড়ে । 
তুণ হৈতে তাহা নিয়ন ধুনুকেতে যোড়ে ॥ 
মিরথির। কুশ বীর চিন্তে মন্ত্রে মন | 
শহানিষুর বাণ যুড়ে ধন্ুকে তখন ॥ 2.7 
বাণ দেখি শক্রদ্থের লাগে চমতকার | 
মহাঁবিষু বাণে বিষু ঘাণের মংহার ॥ 
কুশ বলে শক্রুঘন আহ বাণ অধছে |. 
ফুরাল'ভোমার অস্ী্ঘমি এড়ি পিছে 
কশেরে ডাকিয়া পথ বার শক্রয়ন | 
তোমাঘ আমায় ই হইল যে রণ ॥ ' 
কারো পরাজয় নহে উভয়ে পনর । 
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ ছুইজনে ঘর ॥ 
সৌমিত্রির কথা শুনি কুশ বার হাসেন 
অনশ্য মাসিব তোসা না যাইবে দেশে ॥ 
মহ।পাশ বাণ কুশ শুড়িল পধনুকে | 

সিংহের গর্জজনে রাণ্ উঠে অন্তরীক্ষে ॥ 
সকল পুরণা হৈল অন্গকারময় । 
নিরখিয়। শক্রন্বের লাগিল সংশয় ॥ 
শঙ্ধকারে ুঝিতে না পারে শক্রঘন 
যুন্িতে ন। পানে হয় মৃত্য দরশন ॥ 

এ দুক্টে রহিল সে ধনুর্ব্ব।ণ হাতে 
“ক্র মারতে বাণ চলিল ত্বশ্মিতে 
নহাপমীণ বণ তবেনযায় মানা ছন্দে? 
হাতে গলে শক্রধনে অবশেষে খাছ ॥ 

নটি 

এ 

.গলীয় লাগিল পাশ মৃত্যু দরশন। 
মহ্থাপাশ ঝশাঘাতে পড়ে শক্রবন ॥ 
শক্রুদ্ পশ্ডিঘনা রহে রণের ভিতর. 

হানন্দে ছুই ভাই চলিলেক ঘর ॥ 



৫১৮ 
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চুই ভাই থেলি্াম এ ছুই প্রহর ॥ 
যত যত ভূপতি আইনে তপোবনে । 
কঝৌতুকে খেলাই,.ষাতা তা সবার মনে ॥ 
ছুই শিশু লয়ে সীতা কার।ইল স্নান । 
অগুরু চন্দনে অঙ্গ করিল হু খাণ ॥ 

মিষ্ট অন্ন করাইল (হারে ভোজন । 
বিচিত্র পালঙ্কে চাহে করিল শয়ন ॥ 
ছুই শিশু লয়ে সাতা রহিল সন্তোষে । 
শত্রপ্বের বাতা লয়ে দূত গেল দেশে ॥ 
এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন । 
দেশেক্ে গমন করে করিয়। ক্রন্দন"| 
প্রান্ত মিত্র সহ রাম আছে যক্জস্থানে। 
হেনক।লে সাত জন গেল সেইখানে ॥ 
সাত 'জন বার্তা কহে গিয়া উদ্ধশ্বাসে। 
দুই শিশু যুদ্ধ করে শল্গীকির পি ্ 
লব কুশ নাঁয়ে মে যমঙ্গ দুষ্ঠ ভাই 
ক্রিভূবন পরাজিত সে হার ঠাই ও 
ভয়বাসি প্রভু বলিব।নে বিবরণ! 
সৈহ্যসহ যুদ্ধেতে পর্ডিল শত্রঘন ॥ 
শুনিয়। শ্রীরাম আত ভাবিত হইয়া । 
|গজ্ঞাঁস। করেন তারে প্রমাঁদ ভাবির ॥ 
কহ দূত কার মঙ্গে ঘটিল এ রণ। 
কি আশ্চর্য্য শক্রত্ষের সমরে পতন ॥ 
দত কহে মহারাজ ছুই মুনিস্রত | 

'যুদ্ধ কনে সমরে সাক্ষাৎ যমদুত ॥ 

তাপ! যদি যুদ্ধ করে তোমার মহিতে । 
জিণিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে ॥ 
ঘোড়। বন্দী কারন তাহারা ছুই জন | 
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোড়ার কারণ ॥ 

সে কথ! শুনিয়। রাম -করেন চিন্তন : 
প্রমা্দ পড়িল দৈবে না যায় খণ্ডন ॥ 
ভূধ্যবংশে জদ্মিল যতেক মহারাছ'। 
সমরে পড়িয়া কেহ না পাউল লাজ ॥ 
অনরণ্য মহারাঁজে মারিল রাষণে । 
মে রীবপ সবগশে পড়িল মো রণে। 

রর 
| 

পাস শশ্পি পপ পাপা ০ সপ সপ খপ? 
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দুর্জর, লবণ ছিলি রাধণ ভাগিনে । 

দেব ত্য আদি বত কাপে সর্ববঞ্খনে ॥ 
রাবণ হইতে কত বড় সেলবণ। 
'তাহণরে মারিঙ্গ মোর ভাই শক্রবন ॥ 
রামেরে প্রাবোধ দেশ ভরতু লক্ষণ | 

ক্ষত্রিয়ের ধু এই যুদ্ধেতে মরণ ॥ " 
বিলাপ সন্বর প্রভু না কর বিনা । 

ক'র দোষ নাহি দৈকে পাড়িল গ্রমাদ ॥ ২ 
পতিব্রতা সীতি। তুমি বর্জিজিলে যখন । 
জেমেছি তখনি হবে বিধি বিড়ঙ্গন ॥ 
দেবতা জীনেন থে সীতার নাহি পাপ।' 
বিনা দোষে বর্জিলে যে তেঞ্ি পাই তাপ 

আজি বদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই । 
শিশু ধরিবারে যাই মৌরা ছুই ভাই ॥ 
এতৈক বলিল যদি ভরত লক্ষণ | 
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞ, উভয়ে তখন ॥ 

নাও ভাই কল্যাণ করুন জিলোচনু। 
সাবধানে ছুই ভাই কর গিধা রণ ॥ 
শক্রদ্ব ভ্রাতার শোক সাঙ্ধাইল বুকে । 
পাছে পাই আর শোক মরি দেই ছংখে ॥ 
ছুই ভাই কর যুদ্ধ বদি যুদ্ধ ঘটে। 

ধরি আন আমার নিকটে ॥ 
বিদায় হুইয়া ঘান ভরত লক্ষমণ। 
চঃপি ভবে নাহি €সন্য হইল সাজন ॥ 

ত গিয়া চড়িলেন রথে । 

হ্জ্জা রান কত চলে তার সাথে ॥ 

জাঠি ঝকড়া শেল শুস মুষল ঘুদগর । 
থাা আর 'ডাঙ্গন দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ 

দুর্জর নামেতে হস্তা অরোহে ভরত | 
ধনুর্ববাণ পূর্ণ লম্মনণের মহারথ ॥ 

হস্তী ঘোড়। রথ সব ৮চলিল অশেষ । 
বাল্ীকির তপোবনে করিল প্রবেশ ॥ 
কটন নমেত পড়ি আছে শক্রঘন। 

সেইখানে গেলেন শ্রীভরত ল্মণ ॥ 
শুগ্ল কুকুর আর শকৃনি গুধিশী। 
কাকের মাংস নিয়। কবে টানাটানি ॥ 
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ভরত লক্ষণ দৌহে করে অনুমান৭ 

মাযুদ্ধে সাদিয়া হইলাম "অধিষ্ঠীন ॥ 
রণস্থলে দেখলেন ভরত লুক্মমণ | 
হাতে ধনু প্পড়িয়। আছেন শ্রঘন ॥ |] 

সৌধমিত্রিরে দুই৪ভাই কোলে করি কীঁদে |. 
গাঁণ হীরাইলে ভাই শিশুর ঘিরোধে ॥ 
যমুনার কুলে, ভাই মারিলে লবণ ।, * 
এখানে আসিয়া ভাঁই হারালে জীবন দা 

রণস্থলে কান্দিতেছেন ভরত লন্মমণ। 
গাত্র ঘিত্র 'দেন তারে প্রবোর বচন ॥ 
শোক করিবার বেলা নহেত এখন । 

'সম্নরে আ [সিয়। শ্লোক কর কি কারণ ॥ 

অবশ্য রাজার সহ 

রে 

সেই ছুই শ়িশু-মাঁর পুরিয়া সন্ধান |, 
যুদ্স্থুলে আসি শোক নহেত বিধান ॥ 
এতেক ন্চন শুনি ভরত লক্ষণ । 

ক্রন্দন সম্বরে ্রোহে স্থির করি মন 
যুদ্ধার্থে কটক রহে*পুরিয়! সন্ধান | 
তান্মণ ভরত দোহে হইল'আগুয়ানু॥ 
চরকে রামমেন। রহে সাবকনে । 

কটকেপ্'মহ।রোল সাতাদেবা 'শুনে ॥ 
সীতা বলিলেন লব ক্রুশ ব্রে কেমন। 
কি প্রমাদ পাড়িয়াছ ভাই ছুইদন ॥ 
কার সনে করিয়াছ বুদ বিসম্বাদ । 
লব কুশ না জানি কি পাড়িলি প্রম।দ ॥ 
শুনিয়! মায়ের কখ। ছুই ভাই হাসে।* 
মায়েরে 'প্রবোধ করে 'অশেষ বিশেষে ॥ 
লব ঝুঁশ বলে মাতা না জান কারণ। 
মুগয়াকরিতে রাজ। আসে তপোবন্ ॥ 

যত যত বাজ আছে চন্দ সুষ্যকুলে, | 

স্থগয়। করিতে আপে সবে এই স্থলে ॥ 
আইসে সামন্ত । 

রাজার সৈম্তের রোলে তুমি কেন চিন্ত ॥ 
আম] ছুই ভাই মুনি থুয়ে গেল দেশে। 
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| আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ । 
৷ বড় ভয় যানি সা করিলে মুনি রোষ। 
পর প্রবে।ধিয়া মায়েত্রে তখন বাকৃছলে |. 

| শীত্রগতি ছুই ভাই যুঝ্লারে চলে ॥ 
৷ তুণ পূর্ণ বাণ ধিলপধন্থু নিল হাতে | 
মহাহলাদে দুইু (ভাই, যায় সমরেতে ॥ ্ 
ছুই |ই গেল হথ: ভরত লক্মমণণ। 

৷ তৃণ জ্ঞান করে সবে দ্রেমি সেনাগণ ॥ 
লব কুশ দেব সেনা কম্পিত মন্ত্র । 

* গরুদড়ে দেখিয়। যেন 'ভুজঙ্গের 'ডর ॥ 
মনোহর দুই ভাই দু্ববাদলশ্যাম । 
সকল কটক বলে আইল ছুই রাম॥ 
| রাঁম যদি আমপিতেন এখানে এখন | 
ভিন রাম এক স্থানে হইত মিলন ॥ 

৷ সেই তেজ সেই বল্ কেই ধনুর্ববাণ | 
' আকৃতি প্রক্কতি দেখি রামের সমান ॥ 
1, এক রামে গিনিতে না পারে অভ্িভুবন। 

দুই রাস ইহাঁর। জিনিবে কোনু জন ॥ 
ভরত লক্ষাণ দেহে হইল বিম্মর 
কে তোমর। ছুই ভাই দেহ পরিচয় ॥ 
হাসিয়। উত্তর 'ক্লরে ছুই মহোদর | 
জাঁভি কুলে আমীর তোমার কি বিচার ॥ 
বারশত শিষ্য পড়ে ব! স্মীকির ঠাঞ্ি। 

তার শিষ্য আমর, যমজ ছুই ভাই ॥ 
 সধ শিষ্য লয়ে খুনি গেল পরবাসে । 
| আম! ছুই ভাইকে থুইয়। গেল দেশে ॥ 

| 

| 
| 

6 
হু 
া 

ূ 
৷ 
| 

বটি 

দশরথ ভুপতির পুর শক্রবন।" 
া মৈন্যসহ তার,সমরে পউন ॥ 
দু ভাই বুঝলে পৃথিবী নাহি আটে ।, 
কোন কাধে আসিয়াছু আমার নিকটে ॥ 
৷ কটক লইয়া কেন এলে তপোবন, 
| পরিচয় দেহ এলে কিনের কারণ ॥ 
| তাহা শন শ্রীভরত লক্ষমণের হাস রি 

কোন রাজা আসিয়াছে ন! জানি, বিংশৃব্বে ॥ | .মুখেতে তর্জন মাত্র অন্তরে তরাস ॥ 
'মুনির আজ্ঞায় মোরা ঃরাখি তপোবন। 
নাহি জানি অ |সিয়াছে কোন মহাজন ॥ 

চারি ভাই আমর! সবার জ্যেষ্ঠ'রাম। 
£তিনের' কনিষ্ঠ ভাই শক্রঘন নাম ॥ 
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মধ্যমা আমর! দ্ুই ভরত লক্ষণ । « 
শত্রুকে মারিয়। কি রাখিবে জীবন ॥ 
এত যদি চারি জনে হৈল' গালাগালি । 
চারিজনে যুদ্ধ বাজে চারি মৃহাঁবলী ॥ 
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ। 
মহাযুদ্ধ করে লব সহিত লক্ষণ ॥ 
ভরত লক্ষমণ মহ ছুই অক্ষৌহিণী। 
ভনত ডাকিয়। সৈঠ্ত বলেন আপনি ॥ 

শিশু জ্ঞানে তোমরা না হও অন্য মন। 
ছুই ভগ হয়ে যুদ্ধ ক্র সেনাগণ ॥ 

ছ্ই অক্ষৌহিণী যুঝে ভরতের কাছে। 
আর দুই অক্ষৌহিণী লক্ষমণের পিছে ॥ 
মধ্যে দুই শিশু যে কটক চারিভিতে | 
হযস্তত্কন্ধে ভরত লক্ষ্মন মহারথে ॥ 
লবেরু ব!ণের শিক্ষা্রড় চমৎকার |. 
ধুমবাণ এড়ে দশ দিক অন্ধকার ॥ 
জগৎ হইল 'ব অন্ধক!রময় | 
পলায় সকল ঠাট গণিয়। সম্ণর ॥ 
তিমির হুইল হেন চক্ষে নাহি দেখে । 
পর্বত গুহার মধ্যে কেহ গিয়া ঢোকে ॥ 
পল।ইয়া যাইতে কাহার পা পিছলে । 
ঝম্প দিয় পড়ে কেহ নদ নদী জলে ॥ 
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা বায় 
লম্বনণে এড়িয়া যত কটক পলায় ॥ 
গলাধল সব ঠাট নাহিক দোসর । 
সবে মাত্র লর্ষমণ রহেন একেশবর ॥ 

এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে। 

কেব! শিখাইল কোথ। হহতে বা জানে ॥ 

 পবেণের কুমার স্থবার হন্দ্রাজিত। 
[এভুব্ন যাঁর বাণে হইত কম্পিত ॥ 
তাহারে মারিতে আমি ন! করিলাম ভয় | 

হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয় ॥ 
ঘে হউক মে হউক আঙ্ি রণ করি। 
ন! করি প্রাণের তয় মারি কিবা মবি ॥ 
সাহসে" করিয়। ভর যুঝেন লক্ষনণ। 
ধনুকে ব্রহ্মামি বাণ যুড়েন ততক্ষণ ॥ 

ঞ 
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ভুলিয়া ব্রহ্মাি বাঁণ উঠিল আকাশে । 
অন্ধকার দূর হৈল পৃথিবী প্রকাশে ॥ 
! অন্ধকার দূর চৈল ঠাট দুরে দেখে । 
সকল কটক এল লুক্ষমণ সম্মুখে ॥ 
ূ লন্মমণের বাণ শিক্ষা বড় চমৎকার | 
| পলাইত যত সৈন্য এল আ'ববার ॥ 
ূ লক্ষমণের বাণ দেখি ল্ব পান ত্রাস। 
ৰ তার ভ্রান দেখিয়া লক্ষণ গান আশ ॥ 

। লথ বলে লম্মনণ কি কর অহক্কার । 
| মোর ঠাঞ্চি পড়িলে নিস্তার নাহি আর ॥ 
আছয়ে অক্ষয় বাণ তুণের ভিতর । 
ওর নাই এড়ি বাণ শতেক,বৎ্মর ॥ 
তোমার কটক আছে এই ঘে ভরসা ।. 

| জল হেন শুধিব যে না রাখিব আশা ॥ 

র সকল মংহারির তোমার বিদ্যমানে | 

। অবশেষে তোমারে ঘষে মারিব পরাণে ॥ | 
। এতেক বলিয়া লব বোড়ে ধনুর্বাণ | 
৷ মকল সামন্ত কাটি করে খান খান ॥ 
ঘটচক্র বাণ লব যুড়িল ধন্তকে। 
সিংহের গর্জনে বাণ উঠে আন্তরীফে | 
মহাশন্দে ঘায় বাণ তারা যেন ছুডে। 
এক বাণে লক্ষণের মব সৈন্য কাটে ॥ 
ষটচক্র বাঁণেতে এড়ার় যেই সব | 
সে সকল সৈন্য নাহি মাঁবিলেন লব ॥ 
রঞ্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল | 
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল ॥ 
ডাকিয়। বলেন লব শুন হে লক্ষাণ। 

কোথ। গেল সৈন্য তব নাহি এক জন ॥ 
মারিলে' বে ইন্দ্রজিত রাবণকুমানে । 

' তোমারে মারিয়া যশ রাখিব সংসারে ॥ 

তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রছে। 
বলিয়। লক্ষমণজি€ সর্ববলোকে কহে ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন লব একি অহঙ্কার । 

মোর সনে যুদ্ধ তব নাহিক নিস্তার ॥ 
কুপিল লক্ষণ বীর এড়ে ত্রর্মাজাল। 

| সংহার করিল আলে। অগ্নির উাল ॥ 

৮০৮ পপি শপ সপ সপ শশী? ৮৩ পি শপে পপ পপ লিলা শন 
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,লব বীর বিধ স্াবিছে মনে মন | 
ধনুকে ধরণ বাণ যুড়িল তখন ॥ 
'দন্ধান পুরিয়া লব সে বাঁণ গ্ঁড়িল। 
মমুদ্দ ত তরঙ্গ যেন গগণে লাগিল ॥ 

্রহ্মজাল ব্যর্থ সেল চিন্তিত ল্ব্লণ। 
কি হবে আম।র বুঝি সংশয় জীবন ৭ 
লন্বমণ্রে যত: শিক্ষ! যত অস্ত্র জানে: ] 
সন্ধান পুরিয়! বাণ এড়ে ততক্ষণে ॥ 
শৃকল পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার | 
লুক্ষমণের বাণ দেখি লগে চমত্কার ॥ 

চিন্তিত হইয়া সব স্ভাবে মনে মন । 
অন্টয় অজিত বাঁণ ফুড়িল তখন | 

সহ্ধীন পুরিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে । 
সেই-ব।ণে লক্ষণের মহাবাণ কাটে ॥ 
এই বাণ ব্যর্থ গেল চিন্তিত লক্ষমণ।, 
মনে ভাবে শিশু নহে সাক্ষাৎ এ যম ॥ 
অর্ধব্দ অর্ধবদ বাঁণ লঙ্মমণ যে এড়ে। 

কত দুরে গিয়া বাণ উড়িয়া পড়ো। 
দেখিয়াত লক্ষণের আগে চমৎকার | 
কুরাইল সব বাণ ভূণে নাহি আর। 
ফ্লুরাইল অস্ত্র সব শুন্য হৈল তুণ। 
দেখিয়। উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষ্মণ ॥ 
বলেন লক্ষণ পরে লব বিদ্যমান । 
এত দুরে মের যুদ্ধ হেল অবসানি | 
সর্বব শাস্ত্র জান ভুমি বিচারে পণ্ডিত" 
বুর্রিয়াকরহ কার্য যে,হয় উচিত ॥ 
শুনিয়া তাহার কথা লব বার ভাষে। 
অবশ্য ধারিব তোমা না যাইবে দেশে ॥ 
এক বাণ এড়ি আমি ন। ভাবিও মন্দ | 
যা হোক'তা হোক তব থাঁকে যে নির্বহ্ধ 
এই বাণে যদি তুমি প্লাও পরিত্রাণ । 
লক্ষাণ তোমার তবে না লইব প্রাণ ॥ 
এ প্রতিজ্ঞ! করিলাম শুনই বচন। . 
এই বাণ ব্যর্থ গেলে,ন। করিব রূণ ॥ 
পাশুপত ধাণ সে লবের মনে পড়ে । 
তুণ হৈতে বাণ নিয়া ধনুকেতে খুড়ে ॥ 

[. ৬৬ এ 
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বাস্থকী তক্ষক যেন বাণের রন | 
পাঁশুপত বাণে বিষ্ধে পড়িল লক্গমণ ॥ 
লক্ষবণ জিনিয়া! যায় ভাইয়ের উদ্দেশে | 
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত 'আর কুশে ॥ 
ুশের সহিত লব নাহি করে' দেখা | 
লুকাইয়া দেখে তে কুশেষ অস্ত্র, শিক্ষা ॥ 
ূ 'শক্রুক্ক মারিরা কৃশের বাড়িয়াছে আশ । 
। ভুরতের সনে যুঝে নাহি কিরে ত্রাস ॥ 

 এক| ভাই বষ্ঠপি জিনিতে না 'রণ। 
নিশ্ধুল করিব'যে নারছে এক জন ॥ , 
ূ এতৈক ভাবিয়া লব,লুকাইয়া থাকে |: 
| ভরতের সহিত কুশের যুদ্ধ দেখে ॥ 
ৰ ভনতের সনে ঠাট কটক বিস্তর | 
| চারিতিতে যুদ্ধ করে কুশ একেশ্বর ॥ - 
| বেড়াপাক ন্লামেতে ফুশের এক বাণ । 
| সেই বাণ কুশ বীর পুরিল সন্ধান ॥ 
'নেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পীকে২। 
ৃ হাত পা কাটে কার কার কাটে নাকে ॥ 
| এক ঠাই মুণড পড়ে ক্বন্ধ আর ঠাই। 
৷ ভরতের ঠাঁট পড়ে লেখাজোখা নাই ॥. 
ূ এক বাঁণে অরিসৈম্য করিল সংহার | 

৷ পর্বত প্রমাণ ঠাট পড়িল অপার ॥ 
৷ রক্তনদী বিল যে সংগ্রামের স্থানে । 
। এত সৈন্য-পড়ে এড়াইল সাত জনে ॥ 
৷ উল্জ্রৈঃস্বর করি তার! ভরতেরে ডাকে | 
৷ পলা ইয়া যায় কেহ কিরে কিরে দেখে ॥ 
্ ভাঁবে ভারা পর্দিত্রাণ পাইব কেমনে । 
। ক্ষত্রিয়ের ধন্ম নহে ভঙ্গ দিতে'রণে ॥ 
ভয়ত বলেন কুশ ক্ষান্ত কর রণ। , 

। দশে পলাইয়া ঘায়'ঠাই অক্ট জন ॥ 
(কুশ বলে ভরত না বর্ণ এ বচন।- '.. 
| কেমনে ধাইবে দেশে এই অফটজন ॥ - 
সাত জন যাকু দেশে রামেপ্ধ গোচর। 

বার্ত। পাই! রাম যেন, আইসেন সন্থর ॥ 
শুনহ ভূরত্ত বীর আমার উত্তর । 
ক্ষত্রিয় হইরা কেন হইল কাতর ॥ 



৫২২ রীমায়ণ । 

মনে ভাব পলাইয়ে পাব অব্যাহতি । * | লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার | 
যত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি ॥ | ভরত না হবে তবে তোমার সংগ্ার 1 
পণাইয়! গেলে যে থাকিবে অপযশ। . [ এত বদি ছুইংজনে হৈল গালাগালি | 
মুঝিয়া মরিলে থাঁকে অনস্ত পৌরুষ ॥ ছুই জনে যুদ্ধ বাজে দৌহে মহাবলী ॥ 
ভরত বলেন 'কুশ ইহা মি থা নয়। তিরাশী কোটি বাঁণ এড়িন্প শ্ীভরত । 
প্রীরামের রূপ দেখি-তেঁই 'বাসি ভয় ॥ '; দুশদিক জল স্থল ঢাকিল পর্ধত ॥ 
ভ্রীরামের তেজ বল উরি ধনুর্বাণ। '* | ভরতের বাণেতে হইল দন্গাফার 1 
হারিলে তোমার ঠাই নাহি অপমান ॥ ৃ দেখিয়া কুশের মনে লাগে চম্ুকার ॥' 
কুশ বন্দে রাম বল কত গর্বকর। ; ক্লুশ্ বীর বাণ এড়ে ভরত সম্মুখে | 
রাম কিং টরিবেন মছ্য(পি আজি মর ॥ | ভরতের ঘত'বণ কাঁটে একে একে ॥ 

' সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত | 
ভরত গঙ্ধর্র্ অস্ত্র এডিল-্ত্বরিত ॥ : 
তিন, কোটি গন্ধর্ধব জন্মিল এক বাঁণে।' 
কৃশ সহ যুদ্ধ করে অতি সাবধানে ॥ : 
গন্ধর্ব্বের বিজমে কুশের লাগে ভর । 
এডিল অঙজয়জিৎ বাণ সে সত্বর ॥ 
গন্ধ কুশের বাণে হইল সংহার। 
দেখি রতের মনে লাগে চমৎকার ॥ 

কুশ বলে ভর্বত আর কত বাণ এড়। 

এই আমি বাণ এড়ি যম ঘরে নড়॥ 
যুড়িল এধিক বাণকুশ যে ধুকে । 

| সিংহের গর্জনে মে উঠিল অন্তরীক্ষে ॥ 
মহাঁশব্দ করি বাগ উঠিল আকাশে) 

| পখিয়াভরত ব্যস্ত হইলেন.জ্জাসে ॥ 

ভরতক।তর হয়ে উদ্ধ পানে চায়। 

াঁয়ুবেগে পড়ে বাণু ভরতের গায় ॥ 
ফু'টয়। এঁধিক বাঁণ পড়িল ভরত । 
পৃথিবীতে ধারা বহে রক্তআোত শত ॥ 
ভরতকট্ক সহ পড়িলেন রণেণ 

তুমি আজি পড়িবে যে আমার সংখামে? 

অতঃপর আপিয়া কি করিবেন ঝামে ॥ 
আমার সমরে ঘদি জয়ী হন রাশ । ৭ 
তবে ব্যর্ধ ধরি মোর! লব কুশ নাম ॥ 
তোম।রে ছাড়িয়া দিলে ₹ লব পাছে হাস।, 
বলবেন ভরতে কিনা মারিলে ত্রাসে ॥ 
কোন কার্লে ভাই মেনর ম।রিল লক্ষণ 1 " 
তোমারে ঘান্রিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ ॥ 
এক বাণ বিনা না এডিব"আর বাঁণ। 
একু বাণে ভরত.লইব তন গ্রাণ॥ 
ভরত বলেন তব বৃদ্ধি ভাল নয় । 
হ্বীপীমের রূপ দেখি তেই বাসি ভয় ॥ 
কুশ বলে রাম হেন কোটি যদি আসে। 
বাহুড়িয়। এক জন নাহি যাবে দেশে ॥ 
ভরত বলেন কুশ দিলে গালাগালি । 

 শ্বীরামের নিন্দা কর হিতে না, পারি ॥ 
শিশু হ/য়ে কূশ তব কতেক বড়াই । 
আছুক নামের কাধ্য জিন মোর ঠাই। 

. ল্র লব বুলিয়া যে কর অহঙ্কার | 

শিলা সেশনে পপ পেপসি পপ শশা শশা শিস সস 

লঙ্গমণের সমরে তাহ!র বাঁচা ভার ॥ «; ধেয়ে গেল লব ৫স কুশের বিদ্যমান ॥ 
লক্ষ্ষগেরতবাণে কারংনাহিক নিস্তার। . রক্তে রাঙ্গ। ছুই ভাইরে কোলাকুলি | 
অবশ্য লক্ঈমণ প্রাণ লয়েছছে তাহ!র ॥- জলে গিয়া যুদ্ধরক্ত ফেলিল পাঁখালি ॥ 
লক্ষনন্ণর বাণে*লব ফগ্যপি বীচিত'।  ; সংগ্রামের বেশ থুয়ে বৃক্ষের কোটরে। 
আসির) তোমারে ৫ অবশ্যু দেখা-দিত ॥' | শূন্য হস্তে গেল ফ্োহে মায়ের গোচরে ॥ 
ভরাতের কথা শুনি কুশ বীর ফয়।, জাঁনকী বলেন রে ধিলম্ব কি কারণ । 
কোন কালে লক্ষ্মণের হইয়াছেক্ষয় ॥' | কোন কার্যে লর কুশ ব্যাজ এভকণ 1 
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লব কুশ বলে.মাতা গল জাঁনি বিশ্ষে+ | আমা "লাগি লক্সনণ ঘে রাজা পরিহরি। 
স্থগয়া কৃরিয়। রাজা গেল শিজ দেশ ॥ বৃ্নবাসে গেল। মে গাছের ছাল পরি ॥ 
এতেক প্রমাদ সীতা কিছু নাহি জাঁনে। | চতুর্দশ বর্ষ ছুঃখ পাইলে তপৌবনে 1 
মিথ্যা কহি,মায়েরে প্রতার্জে ছইজনেশ॥ "; ইন্দ্রজিত পড়িল তোমার তীক্ষবাঁণে ॥ 
কোন চিন্তা নাু ম মাগো" তোমার প্রসাদে | লক্ষমণের তুল ভাই নাখি ভ্রিভুবনে | 
তপোঘন রাখি গোর রা মুনি অরধশীর্রবাদে ॥ 7 হেন ভাই পড়ে মোর ছাওয়ালের.রণে ॥ - 
মিষ্ট অন্ন পান দেহে করিল ছোঁজন। ' | ভূরতের ঘত গুণ কহিতে না পারি । 
স্ুগিদ্ধি চন্দন 'মাল্য' রিল তথন ॥ অ:সি,বনে গেলে হয়েছি ব্রহ্মচারী ॥ 
পর হরিনে ঘরে রহে ছুই ভাইু। চৌন্দবর্ষ ছঃএ পেয়ে পরিল বুকল। 
সাত জন পুলাইন্না গেল রামের ঠাই 4" * রাজভোগ এড়িয়া টি বৃর্ট ঈল ॥ 

ধম মুনি বেগ্টিত আছেন যক্ঞস্থানে। .] শিশুর বিরোধে ভই ছোলা -রসাতল । 
হেনক[লে 'সীতি জন গেল সেহখানে ॥ 1; এক ভভাবিয়। রাম হলেন.বিকল ॥ 
সৃতি জনে দেখ্রিয়া*্ীরম চিন্তাবান। | ভাই মো শত্রন্ন প্রাণের মোসর। , 
জিজ্ঞাসেন ভরত লন্মমণের কল্যাণ ॥ ' তব সুল্য বার নাই পৃথিবী ভিতর ॥ 
রুতীঞ্জলি, সাত্জন*করে শিবেদন | বহুদিন যুদ্ধে আমি মারিলাম রাবণ |. 
টি কছিব রঘুনাথ দৈবের ঘটন ॥ এক দিনৈর যুন্ধে তুমি মানিলে লবণ ॥ 
প্রসাদ পুড়িন প্রভু, ৬রে নাহি কহি। ,হেন ভাই পড়িল বে খিশুর সংগ্রামে । 
সাত জন আইলাগ আর কেহ নাহি ॥ যে থাকে কপালে, তাহ! ঘটে ক্রমে ক্রমে" 
চুরি অন্দীহিণী পড়ে ভরত, লক্ষনণ | নেত্রনীরে ভ্রীরাঘের তিভিল বশন। 
সবে মূ এঢাইয়া এন্ু সাতজন ॥  শ্রহার প্রস্বতি দেন শ্রবেধ বটন ॥ 

ছুই শিশ নর নহে বিষ অনার । ূ আনি ভীম তুমি বিচারে পথ্িত।, 
তোমার যতেক সেনা কপিল সহ'র ॥ | তোমার ক্রন্দন গ্রন্থ নহেত উদ্তি ॥ 

: আপনি ঘগ্পি রাম ঘুন তাক সংন। ক্রন্দন সন্বপ রাম হ্থির ফল মতি । 
'জিনিতে শারবে প্র হে ল্য় মনে ॥ ঃ | ছুই শিশু ধরি খির়। চল শীম্রগতি ॥ 

ত্রেলে। ক্যের নাথ মি 2 পূ জতি |, । উরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে । *+ 

|জনিতে,নারিবে রণ ক্নু উ/টত ॥ 
শনি, মুস্হিত রাম কমললোচন ॥ 
চেতশ্য পাহয়। রাম করেন ক্রন্দন |, 
কে, থাকারে গেলে ভাই ভরত লক্ষ্মণ | | শনিয়। রামের,কথ! জুঙ্জীব ীজন। 
আমারে এড়িয়া কোথ। গেলে তিন জন ॥ | ভ্রীরামের গ্রাতি কহে প্রঃবোধ বচন 

“পুর্ববেতে আমার প্রতি আছিল। সদয় । বাক্ষস বানর আর ধন্তু আছে সেনা 
রণস্থলে গিয়া ভাঁই হইল। নির্দয় ॥ সাজন করিয়া মানি শি ছুইজনা ॥' 
ভ্রীরামের সববাঞ্গ তিতিল নেত্রনীরে | ন্মমন্ত্রের ভরে রাম করেন জ্ঞাপন |." 
ভাগীরহ্ী, বহে যেন হিমালয়ে পরে ৷ বাছিয়। সাজাও রথ অপূর্ব দর্শন ॥ 
(তিন ভ।ই স্মরণ করিয়] বছুতর এ পাইয়'র গ্রে আন্তাশ্মুমন্ত্র সারথি | 
হায় হায় বিলাপ করেন রঘুবর ॥ কনকে" রচিত রথ আনে শীঘ্রগতি ॥ 

তিন ভাই গেল ঘদি আমি আহি কিসে ॥ 
দুই শিশু গারিয়! শুণিব ভায়ের ধার। 
অরেন/ঠায় তবে পে গন কারি আর ॥ 

চে 

বিনা উর শিপ পপ আজ, পপ 

ভু 
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৭ উত্তরা কা | 
স্ এ পসরা 

চড়েন পুগ্পকরথে রাম প্রবীণ মি 
শভযায্স করি রাম চলেন দগ্ষ্িণ ॥ 

চ'লল ছাগ্লান্ন কোটি মুখ্য সেনাপতি । 
তিন কোট চলে তাহে ম্ঘমন্ত হাতী ॥ 
চলিল তিরাশী কোট শ্রেষ্ঠ তাঁজি ঘোঁড়। 
অক্ষৌহিণী সম্ভরি চলিল ভূমি ঘোড়া ॥ 
তিন কোটি, মহাঁরথী চলিল প্রধান৭ 
লর্বিক্ষণ থাকে তারী রাম বিগ্যমান ॥. 
মহারথী চলিল ঘতেক রাজধানী । 
পাত্র মিত্র“সব চলে করিয়! সাজনি ॥ 
'্রীরামের সেনা ঠাট কটক অপার । 

. দেখিলে ঘমের লাগে চিন্তে চমণ্ুক'র ॥ 

হগ্রীব অঙ্গন ঈলে"লয়ে কপিগণ। 
গবাক্ষ শরভ গয় পে গন্ধমাদন ॥ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সংপাতি । 
চলিল ছত্রিশ কোট মুখ্য সেনাপতি ॥ 
সত্তরি কোটি বীরে চলে পবদনন্দন। 
তিন কোটি রাক্ষদে চলিল বিভীষণ ॥ 
মহাঁশব্দ করি যায় রাক্ষন কপিগণ | 
আর যত সেনা যায় কে করে'গণন ॥ 
বিজয় সুমন্ত্র নড়ে কশ্থপ পিঙ্গল। 
শক্রজিৎ মহাবল চলিল সকল ॥ 
রুদ্রমুখ চলে আর স্থর্ক্ত লোচন। 
স্ব ঁমহাকায় ঘোর দরশন ॥ 
রথের উপর রাম চড়েন সত্বর। 
মহাশব্.করি ঘাঁয় রাক্ষস বানর ॥. 
কটকের পদভরে কাপিছে মেদিনী। 
শরীরামের'বাগ্ বাজে তিন অক্ফৌহিথী ॥ 
কত্তিবাস কবি কহে অম্থতকাহিনী « 
দুই বালকের জন্যে-এতেক সাঁজনি 1 

লৰ ও কুশেয়,সহিত্ত শ্রীরার্মের যুন্ধ । 

কটক হুইল.পার নদ নদী নীরে। 
জল শুাইল কটকের পদভরে ॥ ৭. 
নদী,শুকা ইয়া মাটা হৈল গুড়া-গুলা। 
গ্গণমণ্ডলে লাগে কটকেরু ধুলা ॥ 

| 
| 

ূ 

রঃ 

ৃ 
ূ 

মা আত "৪ ০৯০, ০৬ এ জর শী সা সিরস্স্আিাল। 
হর উপ 

সপ নস সরি স্াসটযালি ০ ইরা 

স্মরে গেলেষ রাঁম'কমললে।চন । 
ভরত লক্ষণ পড়িযীছে শক্রঘন ॥ 

আর পড়িয়ছে 'াঁট ছয় অক্ষৌহিণী। 
দেখিয়। উদ্বিগ্ন হইলেন. রঘুমণি ॥ 
লর কুশ ছুইণ্ভাইই করে অন্তুগান। 

1 এই বুঝি সৈন্য লয়ে আইলেন রাম ॥॥ 
সংগ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম | 

1 ইহাকে মারিতে পারি,নতবে থাকে নাম ॥ 
এই যুক্তি ছুই ভাই করে কানাকানি। 
হেনকালে আইলে ন“নীতা ঠাকুরাণী ॥ 
জানকী বলেন কিবা কর ছুই ভাই ।" 
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই ॥ . 
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ। 
কোন দিনে লব কুশ পাড়িবা প্রমাদ ॥ , 
উভয়ে করেন মীতীচেবী সাবধান | 
শত শত আশীর্বাদ করেন কল্যাণ ॥ 
অন্ভাগীর পুজ তোরা শির্ধনের খন | 
অন্ধের নয়ন তোতা মায়ের,জীবন ॥ 
কায়মনোবাঁক্যে যদি আমি হই সতী. । 
তোপবার যুদ্ধে কার নাহি অব্যাহতি ॥ 
তোঁসবার সনে যে আসিয়া করে রণ। 
বান্ুড়িয়। দেশেতে না! যাবে এক জন ॥ 
“অব্যর্থ মাতার বাঁক7 নহে অন্য মত। 

1 যা বলেন যাহারে ঘে ফলে সেই মত ॥ 
এতেক বলির। সত। চলিলেন ঘর । 
চরণ বন্দিয়। চলে ছুই সহোদর ॥ 
রামের সহিত যুক্ধ করে এই ধন। 
সেউ মুত বেশ করিলেন ছুইজন,॥ 
তুণ পুর্ণ বাণ নিল ধন্ধু নিল হাতে । 
যুঝিবারে ছুই ভাই,চলে আনন্দেতে ॥ 
যেখনে শ্রীরাম তথাঁ,গেল দুইজন. 1: 
তিন.রাম এক ঠ[ই দৈখে সর্ববজন ॥ 
এক বল ধএকরূপ একই স্থঠাম । 
,একই বিক্রম সবে দেখে, তিন রাঁম ॥ 
রাক্ষস বানর আদি যত সেনাপতি ।। 

অনুমান করে তার! বুদ্ধে বৃহম্পতি ॥ . 



৫২৩ 

সেকালে তাহারে রাম করেন বর্জন ॥ 
লশ্বমমণ আনিয়! তারে রাখে এই বনে । 
ইহার! সীতার পুক্ত হেন লয় মনে ॥ 
সেই গর্ভে হইল যমজ হ্োদর। 
ত্রিভুবন জয়ী দুই বার ধনুর্দবর ॥ 
এই টা রধুনাথ করে অনুমান । 
নতুবা ইহারা তকে আমার সমান ॥,* 
এ ছুয়ে যুদ্ধে রাম ন।'দেখি মিজ্তার। 
প্রাণ লয়ে দেশ প্রতি কত আগুম:র | 
এই:সুক্ত আীমেরে ধলে সেনাগঠি। 
হেনকালে নিবেদয়ে সুসন্্র সারথি | 

পঞ্চমাস ঘখন জানকীা গর্ভবতী । 
হেনকালে তাহারে বর্জিন। রবুপতি ॥ 
থুইলাম তাহারে বে, এই বনবাসে । 

বংমণ্যণ । 

পঞ্চমাস গঞ্বতা.জান্কী বখন । ৃ্ 

নি 

আনিয়া জিজ্ঞাসিবাঁজননীর ঠাঞ্জি। 
কার পুভ্র আমর যমজ ছুই ভাই ॥, ' 
দুই ভাই যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে। 
ডাকিগা রামেরে বলে: তর্জজন গর্জজনে ॥ 
এত দিনে অবাোধের সনে ঢরশন | 
পরিচয় দিলে/হবে কোন প্রয়োজন"। 
পুজ্র হ'য়ে পিতৃ সনে কেবা করে রণ। 

*আপনার পুজ্ব বলি ভামনে মন ॥' ৭ 

আমি আর লক্গমণ গেলাম দৌছে দেশে ॥ 
অতএব রূবুনাথ মেই এই বন। 

' সীতার এ দুই পুজ হেষ লয় মন ॥ 
যমজ ছুই সহোদর বুঝি এ প্রকার । 
পরিচয় লহ প্রভু তোম।র কুমার ॥ 
স্থমন্দ্রের কথ। শুনি রাঁমে ধিশ্ময়! 
উভগের কাছে গিয়া! দেন পরিচয় ॥ 
রাঁ91 দশরথের তৰুয় 'আমি রাম । 
তোমরা আমারি মতণ্ধর রূপ -্যান ॥ 
তজ ধর আমারি আনারি' ধনুর্ববাণ 

' আক্কৃতি প্রক্কৃতি দেখি আমার শামান ॥ 
পরাক্রম আঁসারি না হয় অন্য জ্ঞান | 
হত কহি অমি বল্হ বিধান ॥" 
ইসে কারণে আমি পরিচয়, চাউ। | 

রর দেহ কে ত্বোমুরা ছুই ভাই ॥ 
পরিচয়, দেহ ক্লরিবা আমার নন্দন |" 
এযন হইলে আমি না করিব রণ ॥ 
না উড মারিব কি আপন তনয়। 
বাবৎ না লই প্রাণ দেহ গরিচয় ॥. 

& 

শুনিয়া! মে কথা৷ দৌহে করে কানাকানি। 

কেনে বলিব নাম বাপ মাহি চিনি ॥ 

শক 

টি ১ 

এজি 

আমা দৌহা। দেখিয়া যে কপিলে অন্তরে 
"পরিচয় তেকারণে চাহ বারে বারে ॥ 
"তোমারে কহিব শুন অবোধ শ্রীরাম । 
বড়,ভয় পাও তুমি করিতে.সংঞাম ॥ . 
ছুই ভাই চতুর না! জ [নে ঠিত নাম। . 
রর কপটে বুঝিলেন শ্রীরাম ॥ 
পরিচয় নহিল হইল গালাঞ্চলি।, 
স্ব সৈন্য বেড়ে লব কুশ মহাবলী ॥ 

; আ্ীরাম বলেন নাহি দিলে পরিচয়, | 
সাবধনে যুঝ সৈন্য না করিহ ভয় ॥ 

আমার ছাগ্লান্্ন কোট মুখ্য সেনাপতি | 
তিন কোটি নআমার,যে মদম্ত হাতী ॥ 
তিরাশী কোটি যে উত্তম তাজি ঘোড়া। 
অন্দৌহিণী সত্তরি যাহ!তে পুথা জোড়। ॥ 
স্বগ্রীব অপদের আছে যে কোটি সেনা । 
যার যুদ্ধে দেব দৈত্য বখপে সর্বজন] ॥ 
ভল্লুক অপশ্থ্য আড় রাক্ষস, বানর | : 
জুখমার অনেক ঠাট .কটক বিশ্ুর | 
এ-ভক কটক পড়েঘ্ঘদি আ।জ রণে'। 
তবেদসপধশ মোর ঘুধিবে ভুবনে ॥.. 
বাছিয়$ বাছিয়। বার দেহ চা।রিভিতে। 
বেড়ে যেন ছুই শিশু-নারে পল।ইতে ॥ 
মন্লীগণ সহ.রাম করেন মন্ত্রণা। 
বছিয়া কটক দিল চারিভিতে থান] ॥ 
হস্তী ঘোড়া চালা ইল প্রথমতঃ রণে। 
বিপক্ষ মক্ুক ঘোড়া হাতীর চাঁপনে ॥ 
পাইয়া রামের আজ্ঞ। কটকেয় ত্বরা । 

৷ চালায় প্রথম রণে হাতী আর থেুড়। ॥ 
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বহুত মাত ধায় ধিশু ধর্জিবীরে। লব বলে কুশ 'ভাই শুনহ্ বচন। 
দুই ভাই ছুই ভিতে ধনুববীণ যোড়ে ॥ | দেখ দেখ কটকের.বিকট বদন ॥ 
লব বলে কুশ ভাই যুক্তি কর সার।, *| হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর । . 
রায়সৈন্য ফাটিয়া করিব,চুরমায় ॥ দেখিতে শরীরু, যেন পর্বত আকার ॥ 
ছুই ভাই কুপিষ্া ধনুকে বাণ যোড়ে। ; বানর ভন্থুক বীর যুঝিছে বিস্তর ৷ 
হস্তী ঘোড়া কাটিয়া গগণে বা উড়ে ॥, 1 নানা অস্ত্র এড়ে “তারা প্রাদপ পাথর ॥ .. 
লব এড়িলেম বাণ,নামেতে আহুতি | রাক্মসেরা বাণ এড়ে পুরিয়) সন্ধান । 
এর বাণে কাটিয়া পাঁড়িল কোটি হান্তী ॥:| লব কুশ দেখিয়া না, হম্স'আগুয়ান ॥ 
কুশ বাণ.এড়িল নামেতে অশ্বকসী॥ ; , | লব বলে ক ভাই কার মুখ"চাই-। 
কাটিল'তিরীশী কোটি তুর্গের গলা ॥ 1 বিকট কটক.মারি প্লাড়ি ছুই ভাই ॥ , 
চারিতৈ স্্যৈ যুঝে লব কুশ মাঝে । "[ সেই দিকে ছুই ভাই পুরিল সন্ধান । * 
'নান! অস্ত্র লইয়া" সে ছুই ভাই যুঝে ॥ সন্ধান পুরিয়া এড়ে চৌখ চোখ বাণ ॥ 
সৈন্য দেখি ছুই" ভাই ভাবিত অন্তর ৷, বাঞ্ বিদ্ধ রাক্ষন বানর যত পড়ে । 
কেয়ুনে মারি ঠাট.কটকবিস্তুর॥ * : যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে ॥ . 
এত সৈন্/ লইয়! যুঝিতে এল রাম, । লব ঝুলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার | 
ইহাকে মারিতে পারি তবে রে নাম ॥ | রাক্ষদ বানর আহি পড়িল অপার ॥ 
সতী পুত্র হই যদি মুনির থাকে বর। এখনি মারিয়া প]ঠাইব যমঘর ॥ 
মুনির আশীষে হয় সর্বত্র কল্যাণ । 
সন্ধান পুরিয়া লব কুশ এড়ে বাণ ॥ মটডউক্র বাণ লব পৃরিল ক্সন্ধান । 
ত্রিভুবন যুঝে যদি নাঁহি ধরে টান ॥ 
.কুশের প্রধান বাণ বেস্তাপাক নীম। 

'পরে যুদ্ধে,আইলেন, স্থত্রীব বানর | 
দ্বাদশ যোজন আনে পাথর সত্তর ॥ 
ক্রোধভরে পর্বব উপ্লাড়ে ছুই হাতে 
ইচ্ছ। করে মারে লব কুশ্বের শিরেতে ॥ 
বাণে কাটি লব"কুশ করে খান খান।, 
তর বাণে ছুঞাকের,লইল পরাণ ॥ 

ণ তবেত অঙ্গদ বার অ ইল সত্বরে। 

বেড়াপাক বাগ কুশ পুরিল সদ্ধান ॥ ধারবারে চাহে দোৌঁহে আপনার জোরে ॥&' 
হেন বাগ ছুই ভাই যুড়িল ধনুকো. এতেক ভাবিয়া! বার লাফ দিয়! যায়। 

.সন্জান পুরিয়া এড়ে উঠে অন্তরীক্ষে ॥ " [ ল্ব কুশ বাণে পড়ি তার পুড়ে গ্রায় ॥ 

চা 

সিংহের্ গর্জনে বাণ তার। যেন ছুটে । | পড়িল অঙ্গদ বীর সেই বাণখ্|য়ে। . 
সম্তরি অক্ষৌহিনী সেনা ছুই ভাই কাটে ॥ | হনুমান আইবেন হাতে গদা'লয়ে'॥ 

, সমরে আপিয়াছিল ভল্লুক বানর ) ঈ পর্বত ছড়িল লব বুশের উদ্দেক্কো॥  « 
হাতে-্করি কেহ গাছ কেহ বা পাথর ॥ ; বাণে কাটি লব কুশ 'ঞ্লেলায় ৪0৮5 ॥ 

“হ্ৃত্রীব অঙ্গদ ফুঝে বীর হনুমান । কুশ বাণ মরে হনুমানের উপরে , 

কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান ॥ | হনুমান মুচ্ছিত পঁড়িল_-যে সমূরে ॥ 
পক্ষ ভুল্গুক কপি রূপে ভয়ঙ্কর! দেখিয়া হনূর্ দশা! অপর বানর । 
নানা অস্ত্র এড়ে তার।-পাদপ-পাখর ॥: | শ্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর | 
রাক্ষস বানর আর যর্তেক ভল্জুক। . | বেড়াপাঁক বাণ"কুশ পুরিল সন্ধান। 

|. নিরখিয়া কুশ লব করিছে ৫কীতুক॥ বেড়াপাকে পনবাঁকীর লইল পরাণ ॥ 
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রাক্ষন ভল্লুক্ষ যে পড়ল কর্সিগণ। 
ইহার মধ্যেতে এড়াইল তিন জন। 
অমর কারণে এডাইল তিন বীর । 
ছুই কটকের রক্ত বহে যেন্ুশীর ॥ 
রক্তেতে ভাপিয়া নদী হইল পাখার । 
দেখিয়। রায়ের মনে লাগেণ্ডমৎ্কার ॥ 

আছিল হ্াঞ্সাম কোটি শ্রীরামের সেনা । 
হস্তী ঘোড়া ঠাট তাঁর নাহি এক জনা ॥ 
শীরামেক্স সেনাপতি ,বীর মহামতি । 
গিয়ছিল রণন্থলে টৈন্টের সংহতি ॥ 
প্রীরংমের আগে কহে যোড় করি হাত |. 
প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ্ রঘুনাথ ॥ 

'ঘদি রঘুনাথ দেশে করহ গমন । 
তবেত সব!র রা বতুবা মরণ ॥ 
শিশু নহে দুই জন ঈঃক্ষাৎ যে যম], 
্রিভুবনে বার না হি এ দোহার লম॥ 
'ভ্রীরাম বলেন আইলাম সৈন্য সাথে। 
সব সৈন্য. মজাইয়। যাইব কিমতে ॥ 
মাইয়া! সব্বস্ব কেমুনে'যাব ঘর। 
সাবধানে যুঝ সৈন্য ন! করিহ ডর ॥ 
সেনাপতি মকলে রামের আজ্ঞা পায় । 
ধনুর্ববণ হাতে করি যুঝিবারে যায় ॥ 
একেবারে সব সৈশ্ঠ পুরিল সন্ধান । 
সন্ধান পুরিয়৷ এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥ 
কোটি২ চোখবাণ সেন।পতি এড়ে । 
লব কুশ নিরখিয়! আগু নাহি. সরে ॥ 
'দেনাপতি সকলে ._লাগিল চমৎকার । 
পলা ইয়। সব সৈন্য হৈল ঢত্র/কার ॥ 

»স্নাপাতি ভঙ্গ দিল লব কুশ হ]সে। 
ডাক দিয়া শ্রীরামেরে: বলে লব কুশে ॥ 
যুদ্ধ ভন্ন দিলেন তোয়ার সেনাপাতি। 
হেন ঠাট কেন রাম আনন সং ংহতি ॥ 

. পাইয়। শ্রীরাম লঙ্জা করেন উত্তর 
যায় যাউক্ ঠাট আমি আছি.একেশ্বর ॥ 
আমি আছি একাকী তোমরা 'দই জন। 
এক বাণে পাঠাইব যমের দদন ॥ 

রংস্ধগন। ( 
শপ শি পপর বশ আপু ৯ এ সপ পি পি টিবি তাপ পোপ 

ঠ সকল সেনাপতি খাই আবার ॥. 
চারিদিকে স্বাইশ্বা লব কুশেরে বেড়িলে ॥ 
লব কুশ নির়খিয়! অগ্নি হেন জ্বলে ॥ 

: মেনাপতি সকর্লে যখন ফোড়ে বাণ । 
৷ লর কুশ দেখির না হয় আগুয়ান ॥ 

'[, সেনাপন্তিগণের যাবৎ অস্ত্র ছিল । 
্ ফুরাইল সব বাণ তুণ শূন্য হেল ॥ 
ৃ গনেনাপতিগণ রণে করিলে বিরথি | 
| বলে লব কুশ সেন! সকলের প্রতি ॥ 
| তোমা সবাকার.যুদ্ধ হৈল অবয়ান । 
মোরা দুই ভাই পুরি এখন সন্ধান ॥ 
ৃ এড়িলেক বাণ গোট। তার। শেন ছুটে । 

সেনাপতি ছাঁ্সান্ন কোটির মাথা কাটে ॥ 
বাঁন্ুকী-তক্ষক মেন বাণের গর্জন । 
ূ পড়িল মঝল:টসন্য নাহি এক জন*॥ 
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দৌসর । 
| সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর ॥ 
| চিন্তা গণিলেন রাম হুইয়। উদাস । 
| ডাক দিয়! লন কুশ 'করে উপহাস ॥ 
 সব্ব'লোকে বলে €তামা ধান্মিক শ্রীরাম ( 
1 | অলক্ষেতে ঘণ্ত তুম করিলা সংগ্রাম ॥ 
দুই জনের প্রতি ঘুদি তিন জন রোষে। 
ধণ্মনাশ হয় মরে আপনার দে।ষে ॥ 

হ্তী ঘোড়। ঠাট'কটকের নাহি সংখ্যা । 
সতীপুক্র আমর! যে,তেই পাই রক্ষা ॥ 
কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত 
তোমর! যে কিছু বল নহে অন্ুচিভ ॥ 
পৃথিবীমগ্ডলে আমিটরীজচক্রবত্তী | 
না জানি কতেক,ঠাট.আইল সংহতি ॥ 
আমারে জিনিতে কেহ নারে ত্রিভুবনে । 

। পুস্র বিনা আমাকে নাহিক কেহজিনে ॥ 
আমার পুজ্রের স্থানে আছে পরাজয় 

'; পিতাকে জিনিতে পুক্র পাঁরে শানে কয় ॥ 
আয়নার আকৃতি দেখি তোমরা ছজন। 

| মম পুত্র হও যি না করিহ রণ ॥| 
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» পরিচয় দেহ কিবা আঁমার নন্দন |. 
৬ লব কুশ' বলিয়! তোমরা ছুই জন॥ 

প্ল(বণ ছুর্য় বীর ছিল লক্ষী দেশে । 
আঁয়ার সহিত রখে*শরিল সবহশে ॥ 
শুনিয়া রামের থা ছুই ভাই হাসে। 
উাঁক দিয়! রামেরে বলিছে অবশেষে ॥ 
তুনহ তে তোমঠুরে বলি অবোধ প্রীরায়” 
বড়' ভয় পেলে ভূমি 'করিতে সংগ্রাম ॥ 
পুর পুজ বলিয়:চাহিষ্ছ পারচর।, 
হেন বুঝি সমর করিতে ভয়,হয় ॥ 
কোথা শুনিয়।ছ ভুমি পিতা পুজে রণ | 
আপনার পুঁজ বলি ভাব মনে মন ॥ 
রখেতে পঞ্চিত 'তুমি নিজে মহাঁরাঁজ। 
বারে বারে পুত্র বল'নাহি বান লাজ ॥. 
রবণে মূরিয়। ফত'আপনা বাখান |. 
পড়িলে বারের হাতে ভালমতে জান ॥ 

অন্ধকার হইল' সংসার সেই বাণে। 
আগু হৈয়।  যুঝিতে না! পারে দুইজনে ॥ 
রা ছুই ভ।ই গেল পলাইয়!। 

বিলীগ ক রৈন, রাম, রথেতে নিয়া 

বামে বিজ প | 

হরি হরি ক্ষু্ মল, দেখিয়া অস্তুত রণ, 
' ভূমিতে বঙ্গিয়ি*রঘুনাথ। 

তৃস্বৃত্যু মৈন্য ধ্বংশ, পরাহৃতন্্দুবংশ, 

শোকানলে হ্য়, অশ্রুপাঁত ॥ 

') দৈব যদি হয় বাম, পিদ্ধ নহে কোন কম, 
যর হৈল সংহা'র কারণ।. 

যখন পড়িল, শত্রুর ॥ 71111 
হুদিন,কুদিন ছুই, -রিধাতার স্থাখ এই, 

এবে সেই বীধ্ধ হনুগান | 
অধিক কি কব রাম শুনহ্ উত্তর। ("যে গন্ধমাদন আনে,, কুম্তকর্ণ জিনে রণে,, ৰ র 

ৰ ক্ষত্রিয় হইয়া কেন,হইল। কাতর ॥ লোটায় শিশুর খায়ে বাণ ॥ 
আমর মুনির পুজ্র মেইমত ,বল । শ্র্ীব প্রস্ৃতি বালে, সহায় সাগর জলে, 
তুমিত ধরণীপতি কেন কর ছলে ॥ মহা যুদ্ধ কৈল লঙঞ্চাপুরে। 
শ্রীরাম বলেন শুন ঝুলি লব ফুশ | হেন জনে শিশু.মারে,অঞ্গদ দেবেজ্র মরে, 
বালকের সহ বুদ্ধে দি হবে পৌরুদ' ॥ 
তোম! সব! দেখি যেন আমার আকৃতি । 
পরিচয় নাসিদিলি*তোরা অপ্পমতি ॥ 

এত করাইল দৈবে মোরে ॥. 
ধত ব্রহ্মবধ কেন, বন্ধ মধ্যে ভম্ম দিলু) 

পাতক কাঁরনু কত আর। সং শি 

কটক পড়িল আঁমি ন! রা দেশে।' | কত নাম ছিল, দণ্ড মধ্যে ভম্ম হৈপ) 
অবশ্য করিব রণ যেবা,হয় শেষে ॥ ., রাতে হইল আমায় ॥ 
আমার সহিত যুদ্ধে কারো নাহি রক্ষী । যে টি সগর রাজা, রঘুবার'মহাতেজা, 
এখনি,দেখাই যত অন্ত্রের পরীক্ষ। ॥ , » ভগীরথ বেণু মহাশয় " 
পিতা পুভ্রে গালাগালি কেহ নাহি চিনে । | হন বংশে জনমিয়া»না করি বংশের ক্রিয়া, ূ 
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে ॥ জিমে মোরে মুণির তনয়'॥ * 

*মহাক্রোবে রঘুনাথ পুরেন সম্কান | মরিল যে তিন ভাই,"শিত্রবর্ণ বু মাস 
ছুই শিশু উপরে' এড়েন মহাবাগ ॥ |, বে'সবারে আনিলাম রখে।। 
,নানা.অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্বিত। | মরিল যাহার পতি, অনাথ হইল £ 
মহাব্যন্ত লব কুশ পলায় ত্বরিত | * |. .অকীন্ডি রহিল এ ভুবনে ॥ 
ছুই ভাই পলাইল রাম পান আশ। বিধাতা নিরদিয় হয়ে, 'এত বড় খাড়াইয়ে। 
তাহার বাণেতে গিয়া ছ্াইল আকাশ ॥ 'সর্ববনাশ কনিলেক শেষে। 

1 ৬৭ ] 

তখনি জানিল মন, . জিশিতে নারিব 'রণ, 



৫৩৩ হাঁঠায়গ 

হায়২ কি হইল, বংশে ফেহ ন| থাকি, ১ শত রুপের তু ইবি 
পৃথিবী পুরিল 'অপযশে ॥ * ”. পরাজয় ও মুচ্ছ1। 

মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে, ॥, ____ 
শক্রগণে নাশিবেক পুরী । *... 

114)1 ক্যা লঙ্কাহইল জীবন শঙ্কা, ; কুশ বলে ল্লাব তুমি মোর/জ্যেষ্ঠ ভাই। 
[হান হৈল সঞ্নারী ॥ 1 সারিয়া চলিল রীম আমা &োহার ঠাই ॥ 

47 খল দিক নহে,জল বিনা মৎস্য দহে, , একবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম । 

অরাজক পুন্ীরন সংহার। চল ঝাঁট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম ॥ ' 
এই ঘে থাকিল ছুঃখ, না দে 'খ বন্ধুর মুখ, | কুশ হৈতে অস্ত্রশিক্ষ। লব ভাল ধারে। 

কৌথায় 'বুহিল পরিবার ॥ এড়িয়া চিকুর বাণ দিক্ আলো? করে ॥.. 
বিষ্রিয়। যায় বুক, না! দেখি সীতার মুখ, ; লবের বাঁণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাঁণ। 

মঞছ্গিল' যে অযোধ্যার রাঙ্য। আকাশৈতে অগ্নি জলে পর্ববত সমান ॥ 
চাঁরি ভাই এক মাসে,মরিলাম এক দেশে,  লব্রে বাঁণেতে সব অন্ধকার,দুচে | 

প্রতিকূল বিধির এ কার্য ॥ সন্ধান পুরিয়! গেল শ্রীরামের কাছে ॥ 
ছুই শিশু ধম সম... নর বগি করি ভ্রম, । একেবারে ছুই ভাই পুরিল সন্ধান। 

কুস্তকর্ণ কিম্বা দশানিন । বাঁণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম ॥ 
জাতিস্মর ছুই জন, ,.করিতে আইল রণ»'। ক্ষণে রাম আগ হন ক্ষণে ছুই ভাই। 

পূর্ব বৈরী করিতৈ শোধন ॥ বাণের ঠন্ঠনি গনি লেখাঁজোখ। নাই ॥ 
কিন্ব! সে দূঘণ খর, ভুইয়া আইল নর, | হইল রামের-ব।ণে ব্লান্ত ছুই জন। 

পূর্ব বৈরী করিতে সংহার। শঙ্কান্বিত৷ লূব কুশ ভাবে মনে মন ॥ 
মারিল সকল জনে, স্বত্রীব শ্রীবিভীষণে, | যে অন্তর ঘোড়েন রাম করিয়। স্যত্থল]। 

যত সব ন্হদ আমার ॥ সে লব কুশের গলে হয় পুষ্পমালা ॥ 
আছিল যার প্রায় গত প্রাণ তার।, | লব কুশ দুই' ভাই /য যে অস্ত্র ফেলে। 

আর কারে করিব সহঃয়। রামের চরণ বন্দি প্রবেশে প্তালে ॥ 
'আজি ছুইশিশুমারি,কিশ্ব। যে আপনি মরি, | এই'ূপে পিত। 'সুজে বা [জিল » সমর | 

তবে ক্ষত্রধন্ম রক্ষা পাঁয়। স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর ॥ 
আছি ছুই শিশু মারি,সে রক্তেতৃর্পণ করি | কেহ কারে নাহি পারে সমান উডগ্ব। : 

সীমা 

পপ পোশাকশিল্প শশী ীশাশাশিশী পা 5 ড 

শা শ্পীাীসিপিস 

তবে আমি রঘুবংশ হ রি পিতংর সমৃশ পুত্র কেহ ছোট নয় ॥ 
.ঝুবিব শিশুর সনে, এই *দাড়াইনু রণে, ; ছুই ছিকে ছুই ভাই রাম একেশবর | 

"মাহি দেখি,থতি ইহা বই ॥ বাণে বিদ্ধ শ্রীরাম হইলেন কাতর, ॥ . 
এতে ভাবিয়ু! মরে, শ্রীরাম চলেন রণে, নানা অস্ত্র ছুই ভাই এড়ে ছুই ভিত! 

হীবনেতে হইয়া হতাশ। . কোন দিক রাখিবেন শ্রীরাম চিস্তত ॥ 
রামায়ণ স্ধাভাও, তাহার উত্তরাকাণ্ড চাহিতে লবের পানে কুশ এড়ে বাঁণ্। 

গাইল পণ্ডিত রুন্তিবাস ॥ লব ঘিন্বে বগ্তপি কুশের পান চাঁন ॥ 
একেবারে ছুই ভাই পুরিল লন্ধান। 
মুচ্ছিত হইয়। ভূমে পড়েন প্রীরাম ॥ 

শর সপ। ওহস্অকএতে 

লি 

শা পপ পা 



উত্তরাকাণ 
স্। “রর, রা, এস, এ এস, স্পা পচ. 

পূর্বের নির্বন্ধ, যেই ফাছে ব্রহ্মশাপ 1" 
সমরে পুজ্রের হাতে হারিবেন বাপ ॥ 
লব এডিলেন বাণ নামে অন্ত কল! । 

ধুর্ধবাণ সহিত রামের বাঙ্চে গুল ॥ 
কুশ বাণ এড়িন্্ অক্ষয়জিত নাম। 
বুকেভে বাগিয়া ভূমে পড়িলেখু রাম ॥ 
করেন ছটফট. রাম প্রাণ মাত্র আছ্ধে। " 
শীঘ্র গেল দুই.ভাই'্ভ্রীরামের কাতেইে ॥ 
নড়িতে নাড়েন রাম বাঁণে অচেতন । 
রা কুশু কড়ি লয় গায়ের মাভিরণণ। * 
ধানের কুল নিল মাথার টে।পর। 
নিল হার ক্েনুষ হাতের ধহুঃশর ॥, 
সংগ্রামের বেশ*ক।ছটি লয় &ুই ভাই । 
আস্ত্র শক্ত ধনুর্ববাণ কিছু ছাড়ে নাই ॥" 
হনুশীন জান্বুবান্ উচ্চ অমর ? 

ছুইঞ্গন নাহি মরে কত মন্বন্তর ॥ * 
উঠিবার শক্তি নাই বাণে মন্তেশ। 
সেই পথ দিয়া লন কৃশের, গমন ॥ 
যইতে দেখিল পথে বানর ভপ, ক] 
মুখ দেখি উভয়ের বাঁড়িল কৌতুক | 
সাঙ্গ বাঞ্ধি উভয়কে লইনেক'স্বদ্ধে। 
রণজরা দুই "ভাই চাঁশপ আনন্দে ॥, 

সতর দিবসে ছুই ভাঁই গেশ,্ঘর | 

'কীন্দিমা জানকী দেবাস্অক্যন্ত "তর ॥ 
হুণুমাঁন জানান প্ছুত্ঈন শরার, | 
ঘরে না-সান্গার ডেঁই থুইল বাইর ॥ 
একাদুন্টে চাহেন জানকী করি ধ্যান । * 
হেনকালে ছুই ভাঁই গেন সেই স্থাণ ॥ 

রঃ থা" জানক্টা হইলেন উতরোলীা | 
ছুই ভাইন্লীইল মায়ের পদ পিখ। * 
*ুই শাশ্ই বসিল মায়ের বিদ্যম[ন | 
'ুদ্ধ কথ] কহিতে, লাগিল তীর, স্থান ॥ 
শ্রীরাম লক্ষমণ যে ভরত শব্রুবর্ণ। 
'এ সঞার সহিত করিলাম বহু রণ ॥ 

বহু ভ অক্ষৌহিনী সেনা ভাই চারি জন। 
বাড়ি! দেশেতে না রিল গগন ॥ 

| 

| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 
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এসেছিল যত ৫নন। ফেহ তাঁর নাই। 

বি যে অপৃব্ধ কথা শুন মাতা তাই ॥ 
দুর্জয় দুইটা জন্ত এনেছি বাদ্ধিয়া | 
দ্বারে না আইসে মাঁগো,দেখ গো আসিয়া 
ধন্ুর্ববাণ আনিগ্মাছি*রথের সাজন। 

» এই দেখ এনেস্বি রামের আভরণ ॥ 
দেখিয়া জাঁনকীঁ দেবী চিনিয়। তখন । 

*শরে"করি করাঘাতি করয়ে' 'রোদন ॥ 
সায় হায় কি,করিলি'ওরে লব কুশ। 
পিতৃহ 

কোন খ 
ত্য! করিয়। কি রারিলি পেন ॥ 
নে মারিল'সেোঁ কঘুললোচনে,। 

চল ঝাঁট পড়ি গিয়া গুভূর চরণে । 

কেমনে ছেখিব গিনা শ্রীরাম লক্ষ্মণ |. 
কেমন দেখিব সে ভরত.শজবন ॥ 

 কোনখানে হয়েছিল সষ্নুর প্রসন | 
৷ শৃনাল* কুকুর পাছে স্পর্শে পর ইর অঙ্গ ॥ 
(ধাইয়। যায় সীতাদেবী কেশ শা বান্ধে। 
তার পিছে শিরে হাত ছুই ভাই বান্দে ॥. 

[তা আমি বাহিরে দেপন বিদ্ামান | 
স্ত পদ বান্ধা হনুমান জান্ভুবান ॥ 
তপ্রা রন অচেতন বধে শা শ্বাম। ১ 

| দেখি য়া পাতার এনে হইল ভতাশ ॥. 

সানক। বলেন লধ'ঞ্ি কিনে কণ্ম। 

|র| বিগ্য! শিখিয়। মাশিলি জাতি ধর্মী ॥ 
ন] হারতে গেছি পুজ হপ হনুমান |, 
হনুমান মোর দিল] প্রাণদ।ণ ॥ 

বানর হইয়। গেন সাগরের পাণ। 
নুমান গজ মে।র করেছে উদ্ধ'র ॥. 

॥॥ 

2. 
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হ্ 

ইহা 'করিলি বৰ বোধ লিক? 
শনিলে"এ নব কথ। কি কহিবে লেক ॥ 
দপিত। গিতৃপ্যের, তোঞ্ বিলি জান, 
.বিলপান' করি প্রাণ ত্যাজিস এখন" 
এখনি মর্বি আন্নি গ্রভূর সাক্ষাৎ । 
কলঙ্ক ন1 লুকাইবে হইবে বিখ্যাত | 
কৌথান্ত ম।রিলি তারে বাঁট চল, দেখি। 
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে র/খি॥ 
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অশ্রুজলে জানকীর তিততি তল বসন।' 
লব কুশ প্রতি কত করেন ভৎ্সন ॥ প্র 
লব কুশ শীত্র এই ঘুর্চাও বন্ধন 1 
হনৃমান জান্ুবানে করহ মোচন ॥ 
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই .ছুই জন। 
খসাঁইল উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন ॥ 
উঠিয়। বফিল জাঘুবান হণুমান | 
কহিলেন মীতাদেবী আসি বিদ্যম:ন | 

এক সত্য হদুমান ধরিহ পালন। 
কার ঠীই'ন কহিও.এ সব বচন ॥ 
তোমার রামের পুজর এই ছুই ভাই। 
না চিনে করিল যুদ্ধ তোধ কর নাই ॥ 
যান সীতা মণিহারা ভূজঙ্গিনী প্রায় । 
ক্রন্দন করিয়। তার পিছে দৌহে যায় ॥ 
গ্রীরাম উদ্দেশেতে রি রঃ তম জন। 
উপস্থিত হইলেন ষঞ্চ হৈল রণু ॥ 
দেখিলেন সংগ্রামে পড়িয়া চারি জন। 
জীরাম লক্ষ্মণ প্রীতরত শক্রবন ॥ 
হস্তী ঘোড়ঃ ঠাঁট কত পড়েছে অপার । 
দেখিযাত জানকী কারন হাহ।কার ॥ 
কাতর হইয়া সীত1 করেন ক্রন্দন। 
র[মের চরণ ধরি' কহেন ভন ॥. 
হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে ।, 
এ কেবল ঘটে সে' আমার কম্ম কেরে ॥ 

মন্দর তোমার বাণে নাহি ধর টান। 
' ছাঁওয়ালের বাণে গ্রভু হারাহলে প্রাণ ॥ 

' সর্ধলোকে বলিতেন অবিধবা সীতা । 
আমারে বিধবা করে কেমন বিধ।তা ॥ 
আগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন । 

জন্মে জন্মে পাই যেন তোম। গুচরণ | 
শিরে হাতি লব কুশ, করিছে ক্রন্দন । 
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন ॥ 

ফন কর 'জননী গে। ন! রুর ক্রন্দন ।. 
সজিলাম তব দোষে মোর! তিন জন ॥ 
তুমি না বলিলে মা শ্রীরাম মম পিতা । 
আলপনা দোষে এত 'হুইলে,ভাঁবিতা ॥ 

শ 

রি 

পম পা পাপসপস্াস্াীসাস্পাশিপ্পী সপে পাপে পাশা াাপ্পাপপিসপিসী 
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পপ শা সপ পাশ শাপাস্পীসপীপা স্পেস পলা 

টস 
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ক পিতৃবধ করিয়। বড়ই পাই ল'জ। 
অমিতে পুড়িয়। মরি প্র।ণে নাই কাজ ॥ 
এই মহাপাপে আর নাহিক নিস্তার |: 

'অগ্নিতে পুড়িয়। আজি হইব অঙ্গার ॥ 
সীতা বলে আগে অগ্নি করিব প্রবেশ। 
যাহ। ইচ্ছ। ভাহাই করিও অবশেষ. ॥ 
ভিন জন গেলা তার! যমুনার তীরে । 
তিন কুণ্ড কাটিলেন ছুই সহোৌদরে ॥ 
ভাহাতে অ'নিয়া কাষ্ট ছ্বালিল অনল । 
ভ্বালিয়' উঠিল অগ্নি গগণমণ্ডল ॥' 
নান করি পঞিলেন পবিত্র বমন। 
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন॥ 
চিত্রকুট পর্নতে বালীকি তপোধন |: 

দেখিয়া অগ্নির ধুম বিচলিত মন ॥ 
রক্তৈতে তর্পণ করে মুনির বিন্ময়। 
তর্পণ করেন মব যেণ রক্তময় ॥ 
মুনি বলে লব কুশ পাড়িল প্রমাদ। 
দেশেতে চলেন মুণি করিয়া বিষাদ, ॥ 
ছ মাসের পথ এল চক্ষুর নিমিষ | 
তিন জনে দেখে অগ্নি করিছে প্রবেশ ॥ 
অগ্নিকুণ্ ভ্বালিয়াছে মহামুনি দেখেঁ। 
হেনকালে গেল মুনি দীতায় সম্মুখে ॥ 
গৃধিনী শ কুনি, আর শৃীলের রোল । 
কলকল ধ্বশি শাব জলের হিল্লোল ॥ 
দেখিয়। সীতার প্রতি জিজ্ঞা্সেন মুনি | 

কি গ্রমাদ পড়িল'মীতা কহ দেখি.শুনি ॥ 
। জাঁনকী বলেন প্রতৃ'না জান কারণ। 
লব ক্কুশ তোমার করিল মহারণ ॥ 
পড়ি্েন তাহাতে রাঘব চারি জন" 
জীরার্মললমণ ভ্ভরত শক্রঘন ॥ 
কেমনে কহিব কথা মুখে না আইলে । 

। পিতৃ বধ করিলেক লব আঁর কুশে ॥ 
এত দিন ভাল ছিনু তোমার প্রসাদে । 

টি 

৬৭ 

তুমি শ্লিখাইলে মুনি নানা অস্ত শিক্ষা 
ত্র্তুবন যুঝে যদি কার নাহি রক্ষা ॥ 

| ধনুর্বিবগ্য। শিখায়ে যে পড়িনু প্রমানে"॥ 

৯ 
| 
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আপনি শ্রীরঘুন্াথ স্ট্িভুবন জিনে। . 
শিশু হুয়ে সে রামেরে জিনে ছুই জনে ॥ 
বাঁলীকি বলেন সীতা! প্রাণ ত্যজ নাই। 
ধাঁচিবেন ঞখনি রাঁরের চারি ভাই ॥ " 
প্ীরাম লক্ষমণঞ্রীভরত 'শক্রঘন,। 
উঠিকেন পড়িয়াঁছে তার যত "জুন ॥ 
ক্ষমা দেহ জীনক্ী তোমারে বলি আঁমি'। 
ঠুই পু লইয়! আঁশ্রেমে চল,তুমি*॥ 
“নানী বলেন দেখি প্রভুর চরণ। 
তবেত আশ্রমে আমি করিব গমন 1, *" 
"এতেক শুনির! মুনি বসিলেন ধ্যানে । 
ত্রিহ্বনে বত কথা মুনি সব জানে, ॥' 
তপো বনে কুগু আছে মৃত্যুজীবী জল। 
মুনি ধ্যান করিয়। জাঁনিল সে সকল 
মুমি বলে শুন শিষ্য আমার কচনে । 
'এই. জর্ল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে ॥ 
স্বত সৈন্য পড়িপাঞে ঘত যত দূরে । 
তত দূরে ছড়াইয়া দেহ এই নীরে ॥ 
এক মন্ত্র জল পড়ি দিল মহামুনি 1 
তপোবৃনে ছড়া ইয়া দিলেন তৃখনি ॥ 
কটকের গায়েতে যত্তেক লগে ছড়া 
অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া ॥ 
সৃড্যজীবী জল য্দি'হৈল প্রশন | 
'শ্রীরাম লক্ষ্মণ আদি '্উচিল তখন ॥ 
উদ্ঠিল ছাক্সীম্স ৫কাটি ; মুখ্য সেনাপতি । 
'তিন কোটি উঠিলেক মদমত্ত হাতা ॥ 

উঠিল তিরাশী কোট শ্রেষ্ঠ তাজী ঘোড়ি। 
সন্তরি অক্ষৌহিণী উঠে জা ও ঝকড়া॥ 
ভুও্ীধ অপদ উঠে লয়ে কগিগণ।* 
ভল্ল,ক রাঁক্ষন যত উঠে ততক্ষণ ॥ 

কটকেন্র কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল । 
মুনি বলে শুন সীতা কটকের রোল ॥ 
শ্রীরাম লক্ষণ আদি যত যত 'বীর। 

উঠে সৈন্য সামন্ত যত অক্ষত শরীর ॥ 
শ্রীরাম "লক্ষণ শ্রীভরত শক্রঘন*। 

দুরে হৈতে' দেখি সতা পাইল জীবন ॥ 

রামঞজয় করিয় ডাকিছে কপিগণ । 

মুনি বলে শুন সীতা আমার বচন ॥ 

আমি হেথ! থাকিলে না হইত এমন । 
*; ছুই পুভ্র লৈয়া ঘরে করহ গমন ॥ 

লব কুশ সী তিনে মুনি নমস্কার । 
লুক'ইয়া রহিলেন বাল্ম কির পুরী ॥ 
সীতাঁকে চিনিয়াছিল পবননন্দন্ন | 

*"বাল্ীকির মাঁয়াতে পাসুরিল তখন ॥ : 
শ্ীরামের সঙ্গে মুনি করে সম্ভাষণ | 
চারি ভাই করিলেক ঘুনিকে'ধর্দন ॥ 
শ্রীরাম বলেন মুনি *তেসশীরু প্রসাদ 

রক্ষা প্রাহল।ম সবে পড়িয়া প্রমাদে ॥ 
কিস মুমি জানিতে বাসনা মনে হয়ে । 
ক।হ্ার তনয় ছুটা দেহ পরিচয় ॥ 
মুনি বলে রাম আমি না ছিলায় দেশে 

কাহঃর তনয় সেই না জানি বিশেষে ॥ 
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন | 

দেশে লৈয়া আমি তারে করাব' মিলন ॥ 
অশ্ব লৈয়! রঘুনাথ যাও নিঈ পরশে |. 
যদ্ত পুর্ণ দেহ গিয়া অশেষ বিশেষে ॥ 
সকল সহিত রাঁম চলিলেন দেশে। 

রচিল উত্তরা কি কৃত্তিবাসে ॥. 

বান্মীকির সতত লর্ কুশের ভ্রীরামের 
নিকট গমন ও লব কুশ কর্ঠিক 

গামার়ণ গাশ। 

এ সব গুছিল শীত জৈমিনী ভারতে | 
সম্প্রর্তি বে কিছু গাই বালটীকির মতে 
ঘোঁড়ী আনি'করিলেন যন্দ্রসমাপন | 
নানা দেশ ্রাঙ্গণে দিলেন রামু ধম ॥, 
বড় পর্দিপাটা যজ্ঞ'করেন ছুক্ষর | 

, শিষ্য সহ ,আইল বারুীকি মুনিবন"*- 
মুনিরে দেখিয়া নাম সমন্ত্রমে উঠিয়া |. 
'বসিতে আসন দেন পাচ *অর্ধ্য দরিয়া" 
বারশত পলিম্যু আইল.মুনির স্ংহৃতি। 
লব বুশ দু ভাই মিশাইল তখি॥ 
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. মুনির মিশ।লে "আছে নাহি হি পরিচয় | * 
বিষু? অবতার দৌঁহে রামের তনয় ॥ 
শরম বলেন শুন ভরত .এখন। | 

মুনি রহিবারে দেহ দিব্য আয়ো জন ॥ 
লব কুশ ছুই ভাই মুনির সং হ্থতি। 
দুই ভাই লৈয়া মুনি করেন, যুকতি ॥ 
মুনি বলে লর কুশ শুন াবরধীনে | 
ধনুক সংগীত বিদ্যা, পাইলে মোর স্থানে ॥' 
ধন্ুর্বিবদ্ধা দেখা ইল! মার গোচর | 
সিক্রমে চু হও ছুই সহোদর ॥ 
রং বিষু রঘুনাথ ত্রিভুরন জি | 

, শিশু*হইয়া তাহারে জিনিল! ছুইজনে ॥ 
ধনুরবিিগ্ঠব*তোমরা ষে করিলা স্ুলিক্ষা | 
সান [তে পেলেম আমি তাহার পরীক্ষা ॥ 
গীত রিগ্য। রামায়ণ শিথখিলে ছুজন | 

" গ্রামের আগে ক [লিল্গ [ইও রম 
অনেক দ্বীপের রাজা আইল এ স্থানে । 
রামায়ণ গীত 'কালি গাইবে ভুজনে ॥ 
দুই ভাই কর গোর কবিত্ব প্রচার। 
ঘুনিবারে থাকে যেন কল সংসার ॥ 

যাহাতে প্রসন্ন হন.সরম্বতী দেবী । 
আঁমি আদি করিয়া সকলে তার। কবি ॥ 
সডঙ| করি বসিলেন শ্রারাম যখন | 
সাবধানে গাইবে তে।মরা রামায়ণ ॥ 
পরে জিজ্ঞাসিবেন রাম সভার ভিতর । 
বালীকির শিষ্য হেন কহিও উত্তর ॥ 

আর যুক্তি বলি শুন তোমা দুইজন । 
মিষ্ট স্বরে উভয়েতে গাহ রায়ায়ণ | 
যন গাইবে গীত দীতাব্র বর্জন । 
ন] বৃলিও শ্রীরামেরে কোন কুব$ন ॥ 
জগতের নাথ রাম পরম শর্বিবিত। * 

চা কহিতে ভরে শা হয় উচিত ॥ 

যখন যাইর্বে শুন রামের সভায় 
তখন করিবে বেশ তপন্দীর গ্রায় ॥ * 
বীরবেশ দেখিয়! পাবেন রাম ত্রাস; 
শরনার এড়েন কফি জীবনেল আগ ॥ 

য়ু৭ ॥ 

রামায়ণ 
(এন স্,... ল.ে০রা, /০০ এম.এ 

বিভাবরী প্রভাত প্রভাত উঠ ভান্গুমান । 
দুই ভাই করেন. বাকল পরিধান ॥, 
শিরে জট বাদ্ধিলেন দেখিতে হ্থঠাম | 
পূর্ণচন্্রমুখ বর্ণ পুর্ববাদরগ্যাম ॥ ., 

হাতে বীণ. করি টেঁণোহে করেন গ্বমন। 
মধুর ধ্বনিতে“গানু বেদরামাঁয়ণ ॥ **. 
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে । 
শুনিয়া হুস্বর সবে আপনা পারে ॥ 
কহিতে অমাত্যগণ রাঁমেরে ত্বরিত | 

, শিশুমূখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত ॥ 
অমাত্যের প্রতি রাম করেন আদেশ 1. 
যঞ্যস্থানে ছুই ভাই করিল গবেণ ॥ 
বাণ! হাতে করিয়া বিল সে. সভায় | 
রামায়ণ শুনিতে মকল.লোক যায় ॥ 

অবসর পাইন্কা যজ্ঞের অবশ্যেষ | 
। বসিলেন 'জ্রীরাম সভায় শুদ্ধ বেশ॥ 

স্বর্গ মত্য পাতাল নিবানী ঘত জন | 
'আগমন করিল শুনিতে রাগায়ণ ॥ 
বদসিল পণ্ডিতগণ শ্থানেতে গ্লুরিত | 
ঘান্র্র্ব কিমর যক্ষ রক্ষ চারিভিত ॥. 
৷ ছুই ভাই ই গী্তগায় বাজ।ইরা বীণা 1 
৷ সর্বলোক গীত শুনে অস্থতের কণা £ 
৷ বীণা ঘন্দু 8 আর গীত গ'য় স্বরে। 
ূ শুনিয়া স+ল লোক জাপনা পাসরে ॥ 
চারি তাই নঘুনাথ গীতে দেন মন । 

ূ 

ূ 

মে।ছিত হইল লোফ শুনে রামায়ণ ॥ 
সর্বালোক সভয় কাছে কানাকানি |, 

রামের আকুতি ছুই শিশু কি না জা নি 
জট। আদ বাকল যে এই মাত্র আন।"' 
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥ 
'এই ছুই শিশু সহ করিলেন রণ । *- 
উ্রীরাম লম্ষমণ আর ভরত শকব্রর ॥ 
যুদ্ধ করে ত্রিভ্রবন ন। পারে মহিতে |. 

সংসারে মোহিত করে রামায়ণ গীতে 
'তপব্বীর' বেশ দৌহে ধরল এখন । 
শিশু,নছে ছুধজন সাত শমন ॥ 

শপ জো পা প্র স্পা 
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৫৩৬ রামায়ণ । 

শ্রীরাম হইতে ছুই বালক ছুর্জ়। | তুমি'ন! জশ্মিতে বারি হাজার বৎসর । 
গ্রীরামেরে ইহার! করিল পরাজয় ॥ ; | অনাগত পুরাণ'রচিল মুনিবর ॥ * . 
কোন বিধি নিশ্মাণ করিল ছুই জনে। . |.অবতার না হইটৃতে বাল্মীকির গীথা। 
এত গু ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে ॥  আছ্যকাগ্ডে, শ্রীরাম তোঘার জশ্মকথ। ॥. 
এই যুক্তি তার! সব করে সর্বক্ষণ । শ্রীরাম অযোধ্যাকাণ্ডে পেল্লে ছাব্রদণ্ড। 
ভুবন মোহিত হৈল শুনে রামায়ণ ॥ 
ঘতেক সভার লোক অনুমান করে । 
রামের ছুই পুত্র এই কভু নাহি নড়ে ॥ 
গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি। 
হরল ভ্রুচ্ছন্দ সুপ্ীসম্ পদাবলা ॥ 

ছুই.ভায়ের গীত যদি 'হৈল অবসান। 
জীরাম বলেন কর গায়কের মান ॥ 
লক্ষণ শুনিয়া সে শ্রীরামের বচন। 

' অশীতি,সহত্র তোল। আনেন কাঞ্চন । 
গায়কেরে দিলেন পুরিয়া স্বর্ণথাল|। 

তাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা ॥ 
উভয় গায়ক. বলে শ্রীরঘুনন্দন । 

রাজ্য হারাইলা তাহে কৈকেয়ী পাষণ্ড ॥ 
তব পিতা দশরথ স্ত্রীর অতি বাধ্য । 
.পাঁঠয়ে তোমারে বনে অতি সে ছুঃনাব্য ॥ 
অযোধ্যা ছাঁড়িয়৷ গেল! তুমি বনবাসে | "7 
শিরে হাত কান্দে, রাম স্ত্রী আর পুরুষে ॥ 

; সংসার দেখিয়া শুন্য কান্দে সর্বলোবা। 
মরিলেন দশরথ পেয়ে তব শোঁক ॥ 
তুমি বনে গেলে ভরত মাতুলের পাড়া । 
চারি পুত্র থাকিতে র'জ1 হেল বাদি মড়া 
বাসি মড়া তৈলের ভিতরে দশরথ। 
অগ্নিকাধ্য কৈল দেশে আসিয়া ভরত ॥ 

ণ আরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরে লঙ্ষেশ্বর | 

''বন্ত্র অলঙ্কার মোর নাহি প্রয়োজন ॥ বধিল। রাঁক্ষম বহু সেন মুখ্য খর ॥ 
কি করিবে ধনে বস্ত্রেআর অলঙ্কারে। : দুইশোকে শ্রীরাম পাইলে বড় তাপ। 
বস্ত্র অলঙ্কার রাখ আঁপন ভাগারে ॥ কিক্বিস্ধ্যায় বালি মারি হৃও্ীবের লাভ ॥ 
প্রীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি.এক বাণী । | স্থন্দরাতে শ্রীরাম সাগর হৈল। পার । 
কাহার কবিত্ব রামায়ণ কহ শুনি ॥ ,লঙ্কায় ্নাবণ বীরে করিলে সংহার ॥ 
ইহ! ধদি শুনে লোঁক কিবা হয় ফল। সীতার পরীম্মণ আর রাজা বিভীষণ। 
বিশেষ জানহ যদি কহ এ সকল ॥ .স্বগপিতা সম্ভাষির৷ দেশেতে গমন ॥ 

এত যদি জিজ্ঞাসা করেন 'রঘুনাথ । আমিয়া হইলে তূমি পৃথিবীর রাজা । 
।উঠে ছুই গায়ক যে যোড় করি হাত ॥ | অযোধ্যায় থাকিয়া পালিলে তুমি প্রজা ॥ 

দুই শিশু বলে শুন শ্রীরথুনন্দন | দশ হাঁজার বর্ধ তব প্রজার পালন। 
জিজ্ঞাস্লা ধত কিছু কহি বিবরণ ॥ নয় ভাজার বৎসরে বৃদ্ধ রাজার মরণ ॥ 
চতুবেবদ বিংশতি শ্লোক যেনম্মীণ | হীজার- বৎসর ছিল পিতৃ পরমাই। 
এশার শত' সহত্র.কাব্যের বাখান ॥ পরমায়ু পিতার পাইলে চারি ভাই ॥ 
যেই,জুন টব করে অভিলাষ । এগাঁর হাজার বর্ধ করিবে পালন। 
র্ব্ব পাপযুচে তার স্বর্গে হয় বাস॥ সাত হাজার বর্ধে কর সীতার বর্জন 1 
অপুজ্রক শুনিলে সে পায় পুত্রধর | গীত গায় যখন মায়ের বনবাস। 
যে ষাহা৷ বাসনা করে, হয়,পূর্ণ তার । তখন -ফ্রোহার হয় গদ গদ ভাষ ॥ 
অশ্বমের করিলে যেস্রীরাম এখন। | তাহারা শিখিল গীত বালীকির স্থানে ॥ : 
খই ফল পা সে যে শুনে 'রাঁমায়থ ॥ সংসার মোহিত হয় সে গীতের তানে ॥ 



4৯ 

' জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ॥ 

.শ্কুলবধু যত আছে রাজার কুমখরী | 

আসিয়া সকল নারী কহে পরস্পর । 

উত্তরাকাগ্ড 

প্রীরাম শুনিয়ঃসেই উ্মায়ণ গাঁন 

নিজ, পুঞ্ন বলিয়া! করেন অনুমাম ॥ 
দুর্ব্বাস। আগিয়। দ্বারে রহিনেন কোপে ।, 
পক্ষনণেরে *বর্ডিিবেক সেই মুনিনাপে | 
সবগ'বাসে ঘাইীরন লইয়া মংসার। 
ইহা। বিশ ্ল ্  লিখিলেন আর ॥. 
টা সঙ্গত ইল এক মাস। » 
রূচিল' উত্তরকৰ€ কা কৃভিবান ॥ 

(জা আঠা 

. স্টতাদেবীর পাতাল প্রবেশ। | 

এক-ম[সে গীত যদি হইল বিমান । 
জিজ্ঞ।রা করেন তবে দৌহারে শ্রীরাম। 
আসি তোমা, প্।ফে জিজ্ঞাসি বিবরণ । 
কোন বংশে জান্মলা*বা কাহার নন্দন ॥। 
লব'ও কুশ তখন শ্রীরাম সাক্ষ'তে । 
ছলে পারচয় দেন দৌহে হেটমাথে ॥ 

ন| জানি,পিতার নম মাতৃ নাম মীতা। 
বল্গীকির শিদ্য মোরা,নহি, চান পিতা ॥ 
এই পরিচয় পাণ্মে আরঘুনন্দন | 

দুই পুভ্ত কলে করি,করেন ক্রেন্দন ॥ 
আর পত্বা না করিল!ম নহিল সম্ভতি। 
কোন দোষে বর্জিলু।ম সাতা গন্তুকতী ॥ 
শ্রারাম বলেন হে বাল্স।কি জ্ঞানবান । 

এতেক জানিয়। তুম না কুহ আমারে । 
পর।ক্ষ। চাইয়া মীতা। আন মম ঘরে ॥ 
বত লোক আসিয়াছে*থেবা না আইসে। 
শুনিয়া,দাতার কথা পাইল হরিষে ॥, 
রা পুরুষে আইলেক মকল সংসারধ! 
বৃদ্ধ শিশু শু কান! খোঁড়া কৈল ত আগুন্ার ॥ 

সাতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সারি ॥ 

শ্রীরম. ঞাঁনেন না] কি মীতার অন্তর ॥। 

বে কেন সৃতারে দিলেন বনবাস। 
কেন বা! পরীক্ষা লন একি সর্বনাশ ॥ 

[৬ এ 
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স্পা স্পিপ্ঠিপীসিপাস্সিপ সপ 

এইরূপে রামাগাণ করে ক্কানাকানি | 
€হনকাঁলে আইলেন্স বৃদ্ধ! তিন রাণী ॥ 
বৌশল্যা:কৈকেন্ী আর স্থৃমিত্রা সতিনী ৷ 
রামেরে বুনন ভিন রান্জারপ্গৃহিণী£। 
লইলা পরীক্ষ” এক সানরেত পার । 
কি হেতু পর ন্্। নিতে চাহ অরঘার ॥. 

বন্য জনকের মান্য জা [নকীর বাঁপ] 
হেন'ঈনকেরে আর নহি দিও তাঁপ ॥ 
সীতাকে জনিহ তিনি কমলা স্পিনি | 

*নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব প্রাণী ॥ 

।| নীতারে লইয়া তুমি থ ক ৃ হবামে।, 
জনক সন্তষ্ট হয়ে ঘাউন নিজ দেশে ॥ 
শ্রীরাম বলেন মাতা ন। কর বিযাদ্দ। , 
পরীক্ষা ন! দিলে দিবে লোকে অপবাদ ॥ 
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ। 
৷ পর পরীন্ষ।'লইলে সবে পাইবে প্রনোধ ॥ 

, রাজ। হয়ে স্ত্রীর যদি না করে [বষ্ছায় । 

স্বার অনাচারে নষ্ট হইবে লংহ!র । 
এত্ত বদি রঘুনাথ বললেন নিষ্ঠুর । 
কান্দিতে কান্দিতে রাণী গেল অন্তঃপুর ॥ 
শ্রী বলেন যে বালীকি তপোধন । 

, আপনি আপন দেশে করুন গমন ॥ 

গঙ্গে রথ লয়ে যাউ্ক সুমন্ত্র ও ্টী ূ 
রথে করি আনহ সীতারে শী্রগতি 

মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইস|। 
স্বদেশে গেলেন মুণি হমজে,লইয়| ॥ 
গুশির চরণে সীত। করি নসন্থা। 

মুনক্রে"জিজ্ঞা ্ স। কুরে কহ, শবে? বার ॥ 
পিতা পুজে কেমনে হইল পা রিচয় ৃ 

ঞ নব কষ্ঠেন মুনি সভার আলী ॥ 
শুনহ আস।র বাক্য অঁনক্ছুছিতে ৪, 

| পুব্ধের নির্বনন্ধ যাগা কে পারে ঈ্িতে ॥ 
রামের ললাঙ্ঞায় দেশে করহ, গমন |; 
পরীক্ষ! দেখিতৈ 'এল. যত দেবগণ ॥ " 
প্রথমে পরী দিলে সংসালে বি | 
আরবার'পর,ক্ষ। তর লনাটে লিখিত ॥ 



- গ্ীরাম চরণ সীত। করিল বন্দন'। 

.চ্যবনের পুশ যে বাল্দীকি নীম ধরি 

বনু তপ করিলাম ত্যজি ভক্্য পানী |. 

৫৩৮ ধামার়ণ। 

এক ঠাষ্রি হইয়দছে সর্বব ধেবগণ। 
কার বাক্য ন। মানেন শ্রীরধুনন্দন | 

জ্ানকীরে কহিলেন এইর্সত মুনি। 
সীতার নয়নে জল"ঝরিল অমনি ॥ 
মুনির তনয়া ৰধূ তাপেতৈ আকুলি। 
সে সবার সঙ্গে সীতা করে, কোলাকুলি ॥ ' 
বিঘায় চাহেন সীতা করি নমস্কার 
মেলানি দেহ ম। দেখে! নাহি হবে আর ॥ 
মুনিপত্বী“ৰবলে লক্ষী ছাড়ি যাঁহ কোথা । 
বুকে শেলপ্রহিল'গ্রীকিল মর্মমব্যথা ॥ 
জানকীঁ,বলিয়ী মোরা না ডাকিব আর। 
ন| শুনি মধুর নন থে তোমার ॥ 

“' রথেতে চড়িয়। সীত। করিল! গমন |. 

: ঝাল্মীকির তপোঁধনে উঠিল ক্রন্দন ৰ 
মুনিম্থান ছাড়ি যানঃজানকী স্থন্দরা | 
যেই দেশে বান তিনি আলো! 'সৈই পুরী 

নিজ দেশ'অযোব্যায় করিল গমন । ৃ 

জয় জয় হুলাহুলি লক্ষ্মী আগমন ॥ 
জগতের যত লোক অহ্যাধ্যানগরে । 

হেনকাঁলে সীতা গেল সভার ভিতরে ॥ 
ভূমিতে আছেন সীতা রথণহৈলে উলি। 
রূপে পুরী আলো করে ঢাঁকিছে বিজুলি ॥ 
কি কব অন্যের কথা যত মুনিগণ। 
দেখিয়া সীতার রূপ'মবে অচেতন ॥ 

বালীক রামের প্রতি কহেন তখন ॥ 
শি শী শশা শশা শশী 

মন দিয়া, শুন রম নিবেদন করি ॥. , 

সীতার শরীরে পাপ্র“নাহি আমি জানি |, 
আমি জানি পাপ নাই সীতার শরীরে । 
মহসতী 'সীতা আমি জ]নিলাম অন্তরে ॥ 

_ সীতঃ যে পরম সতী জানৈ এ পংসার |. 
_ সীতার চরিত্রে রাম মম চমতকার ॥ 

পাপমত্তি নছে,দীতী পরম পত্র | 
ধ্যানে জামিলাম' আমি.মীতাঁর চরিত্র | 

সন সরস সি ৯ পি এ এলি নিস পর এছ রস সহ া পরি 

ঘরে'লহ্ সীতায় 'কিকিরহ'বিচার ; 
লব কুশ ছুই পুক্র সীতার কুমার ॥ 
আমার বচন নাম না করহ আন। 

ছুই পুত্র বিয়া রাখ আপনার স্থান ॥ .. 
এতেক বলিয়া মুনি কীপে-ধার 'ঘার | 
শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার ॥' 

খুনি প্রৃতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে। , 
. সীতার চরিত্র আমি জাঁনি ভালমতে ॥ * * 
অমি হইলেন দেব বিদ্মানে। * 
জাঁনকীরে দেশে আনিলাম তেকারণে ॥ 

'“আগি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ | 
বিধির-নির্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ ॥ 
আর, কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে । * 
সুতার পরীক্ষ। দিব মভার ভিতরে ॥ " 
শ্রীরাম বলেন সীতা শুন এ বচনু। 
দেখ জ্রিলোকের যে আইল সর্বজন ॥ ' 

4 

প্রথন পরাক্ষ। দিলে সগরের পান । 

দ্রেবগণ জানে তাঁহ। না জানে সংসার ॥ 

পুনশ্চ পরী ক্ষ! দিবে সবাঁকার আগে । 
দেখিয়] লোঁকের মেন চমৎকার লাগে ॥ 
এত যদি শ্রীরাম বলিলেন সীতারে । 
বোড়হাঁতে জানকী ঝলেন ধারে ধীরে ॥ 
কি কার্ধ্য আগার রদুনাথ এ জীবনে | 
প্রবেশ করিব অগ্নি তেখমার বচনে ॥ 
পরাগ্ষ। দিলাম দুর্ব্বে দেব,বিগ্তমানে | 

৷ দেবের। বলিল যাহ? শুনিলে আপনে ॥ 

দেশেতে আনিল। তুমি দিয়া যে আশ্বান | 
অকম্মাৎ মোরে কেন দিল! বনবাস্ন॥ 

মহ।ক্ষেধী হইয়াঃমুনির ঘরে বমি. 
ফল মুল খাই আমি নিত্য উপবাস 
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান । 
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়া কর অপমান ॥ 
ব্রহ্গ। বলিলেন যত শুনিলে আপনি | 
সৃতপিতা, তোমা কত বুঝাঁলে ক'ছিনী ॥ 
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি গিতার বচন। 
তবে সে আমারে লেয়া দেশে আগমন ॥ 



উত্তরাকাগ্ড। €৩৪ 

কুলবধু যত নারী সেই থাকে ঘরে! নাহি চা'হলেন দীতী উভয় ছাওয়ালে। 
স্ভাঁত়ে পরীক্ষা দিতে আদি বরে বারে । ্ীরামেরে নিরখিত্ব! গ্রবেশে পাতালে ॥ 
সর্ববগ্ুণ ধর তুমি বিচারে পণ্ডিত! . , | পাতালে যাইতে রাম লীতার ধরেন চুলে 
বুরিয়া পরীক্ষা দিশ্ডে হয়ত উচিত ॥' হস্তে চুলমুঠা রৈল দীন্তা গেল তলে ॥ 
অদেখ! হইব 'প্লভু ঘুচাব জঙ্গী । প।তালেতে প্রবেশিকা ভিলেক না থাকি। 
সংসারের সাধ নাঁহি যাইব পর্তাঁল,.॥ . * ্বমুক্তি ধরিয়া স্বগে.গেলেন জানক্টী ॥ 

আজি হৈতে ঘৃচুক্ধ তোমার লাজ দুঃখ । লক্ষী স্বর্গে গেলেন হরিৰ দেধগণু। ,. 
আর যেন নাহি দেঁখ জানকা মুখ |." অধোধ্যানগরে হেথা উঠিন ক্রন্দন & 
শিরবধি অপবাদ দিতেছ আমান্তর | , | শ্রীরামের ক্রন্দন হু হইল অনিঝুর,। 
সুভায়পরীক্ষ। দিতে আসি বারে বারে ॥"1 হাহ।কার শব্দ করে সকল সংলার ॥ 
জন্মে জন্মে প্রভু,মোর ভূগিহও পতি ।' নীতার চগিত্র কথ" শুনে ৫ঘই লোকে । 
আর কোন জন্মে মোর ক'রোন। ছুর্মতি। টা ুক্জ পুর্জি পুণ্য হয় পাপ নাহি থাকে, ॥. 
ইহা কহিলেন*দীতি। সভ। বিদ্বমানে 1; কৃত্তিবাদ'রচিল কবিত্ব চমৎকার । , 
খেলাশি মাগিলাম গ্রু তোমার চরণে | গ।ইল উত্তরকাণড চরিত্র“সীতার ॥ 
সীতার রূচন ঘেঁ শুনিল সর্ববলোকে। ৃ ৮ + 
লজ্জায় কাতর সীতা৷ পৃথিবীকে ভীকে ॥ | শন কুপে্জ রোদন। 
মা হইকা পৃথিবী ম্য়ের কর কাঁষ। , লণ কুশ শুনিগা হাতের ঢলে বীণা । 
এ ঝিয়ের লাজ হেলে তোগার রে লাঙ্গ ॥ ভূমে লোটাইয়া ধান্দে ভাই দুই জন ॥"” 
করুত ছুঃখ সহে 'মাগে! আম)র পরাণে। কোণ! গেলে জনুনী গে! জনক দুহিতে। 
দেব। করি থাকি সদা'তোমার চরণে ॥ ভোম।র শোক ন! পারি সহিতে ॥. 
উদরে ধরিলে মোরে তাকি মনে নাই। ূ (তেম। বিন। স্্ত! গে। অন্যকে নাহি জানি 
তোমার চরণে সীতা কিছু মাগে ষ্টাই ॥ , তুমি বিনা আর কেবা দিবে অন পাশী ॥. 
করিলেন সাত হয়ছে এই স্ততি। |*ক্ষুবা হেলে অন্ন দেই ছল পিপাসায়। 
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বন্মতী ॥ * সংসারে দুল্লভ গুণ সে গুণ তোমায় ই. 
রে নিতে পৃথিবী করিনি আগুসার* ; দশ মাদ্'আম! রা ধরিলে উদরে | " 

গু পতাপ হইতে হৈল এক দার ॥ ৮ ূ যে ছ্ুঃখ পাইলে ত হা কে, কহিতে পারে, 

রি রা উঠিল সুবর্ম সিংহালন | ছোটকে করিলে টা ল[লিয়!*পালিয়। 1 
দশদিক আলে।'করে এ মত্ত ভুরন ॥ ৷ পলইল। হেন পুত্র মাতা বারে 'দয়। ॥ 
নানাবিধ বসন ভূষণ পা রিধান। * | ননকের বিরীরা তুমি ও শরীরায়বরণী | 
মুতিমতী পৃ.থবী রহিল বিগ্যম|ন | ১ আবোশিসপ্তব। লব কুশের জননী ॥* * 
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতারে ড]কে ঘনে। সু াতৃহীন বালক সে-্ঠু্ববদ। , অস্থির, 
কোলে করি সী'্তাঁরে তুলিল সিংহাসনে ॥ | যার,মাতা আছে তার মাল শরীর ।" 

,পরীক্ষ। লইতে চান লোকের কথায় | [এ গিট হাতে অনাথ হইলাম-ছুই জ জন? 

লোক*লৈয়া তুখ রাম ককন হোাক্ম? 1. এ ছুই পুরে মাতা হইল! নিদারুণ ॥ 
'মায়ে ঝিয়ে দুইজনে থাকিব পাঁতালে | | পাইয়া বস্তুর দুঃখ গেলে মা গাতালে ! 
সর্বলোক শুনিল পুথিবী যত বলে ॥* ; অনাথশ্ররিগা'গেলে এ ছুই ছাওয়ালে ॥" 
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লব কুশ কান্দিতেছে লোট হিয়। ধুলি | ..* ছুর়ের ্রন্দনে রাম কাঁন্দেন"আপনি।, 
ধুলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুতলি ॥ | উভয়ের নেত্রজলৈ তিতিল মেদিণী॥ 
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হুইয়য কাতর । . ; ছুয়োরে বা্ীকি,মুনি দেন পাতিয়ান। 
অন্তঃপুরে পাঠাইলেন মায়ের গোচর ॥ : সীতা হেতু কাদির আরাম হতষ্ান ॥ . 
কৌশল্যা কৈকেরী আর"ঙপ্িত্া এতিনে। | সাভার সমীন,নারা না হেরি নয়ানে |. 
যতেক প্রবোধ দেন্ প্রবোধ,না মানে ॥ " কি. করিব র/জ হয়া সাতার বিহনে ॥ 
না হই়। পুঁজেনে যে হৈল নিদারুণ |. মোর অগাচরে সাতা লইল কন 1বণে | 

সেমায়ের জন্য কেম্চ কুরহ জন্দন ॥ * |] মব শেতে মাল সে জীনিকা" কারণে ॥ 

মাত্ সহ নে] নাই গেল দূর বেশে । আমার সক্ষতে দাত। হদিলেন ধ্রী। 
পিতামহী জামর! য়ে আছি কি বিশেষে ॥ | তাহারে খু দয) নিব দাত। মনোহুরা ॥ 

দুই মাতি প্রকো ধিতে নারে তিন বুডী। " +বজ্ঞেতে জনক রাজ! যজ্ঞভুমি চষে। 
' প্রবোধ করিতে তবে গেল তিন ্ ॥ । পুথিবার মধ্যে সাত! উঠিলেন চাষে ॥ , 
*'বিধির নির্বন্ধ বাপু আর কন্মকলে | , চাখভুসি সাত।র জন্মের অনুন্দ্ব | 

' এ্মুথ এড়িয়া সীতা. নামিল পাতালে ॥ : তেকারণে বহমত্ত তা শশড়া সম্বন্ধ ॥ 
লব কুশ উঠ,বাপু ঝুন্দকি কারণ।, | আর যত স্ত্রী জান্মল ভারতদ্টুবনেশ 
সীতার সমান যে আগ্রা তিন গন ॥ মাতা হেন ন।রা নাহি আম।র নয়নে ॥ 

মাহ্ সঙ্গে*তোমাদের না হবে দর্শন | কৃতাঞ্জলি ওন ব'ল শাশুড়া গব্বিভ]। 
'আম! সব! দ্রেখি বাপু, সম্ধর ক্রন্দন ॥ ন। দেহ আমারে ভুঃখ আনি দেহ সাঁতা। 
ছুইভায়ে নেত্রজলে তিভিল মেদিনী। কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত। 
প্রবোধ করিতে নারে কোন ঠাকুরাণী ॥ | তছুন্তর না পাইয়। জ্বলিলেন তত | 
ভরঠ লক্ষ্মণ শক্রত্ তিন জর । রা [মি বলেন ভাই আম ধন্ুর্ববাণ। 
চপিলেন অন্তঃপুরে গ্রবোধ ক'রণ ॥ পৃথিবী কাটিয়া আছি করি খান খান ॥ 
ছুই ভায়ে বনাইয়ারত্রগিংহাসনে | ৭ শাওড়ী ন। দিল তবে এই ৫ যু ॥ 
তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর বচনে ॥ "কেমনে বচিবে তুমি কাহার শাশুড়ী ॥ 
শুন লব শুন কুশ আমার বচন।'  সাতাশানতে যখন করিল! সার । 
অস্থির না হও বাপু স্থির কর মন ॥ তঞ্জণি প।ঠ1ইতাম যর দুয়ার .॥ " 
পিত। মতা 'ভাত। কাঁর থাঁকে নিরন্তর |. পৃ না কাটিতে রাম গুরেন সন্ধান |? 

অনিত্য লাগিয়া কেন হ্ই্লা কাতির ॥৮ | আরাম ধা ই«া পৃথবী হলেন আগুয়া নু 

কালি ব! পর্ন বাপু হইলে রাখা | , | দেখি ঘাঞ্লাতমের কোপ ত্রহ্মা চিন্তে,মনে 
অস্টির হইল বাপু কে পাগিবে ৩10 1 মন্থর আংদিয়া ব্রহ্মা রাম বিদ্মীনে | 
গঙ্গা ম্ুনূলেন রাজা, ভগীর, থ।. ,বলিলেন রাম'তুমি বিষুজ অবতার | « 
তার নাম গ্রায় সদা সকল ভগত ॥ এ হইল তব গুণের 'প্রচার ॥ 
তোম সবে বলেন জার্নকী নিশ্চিত । -; জন্ম ন! হানে রাম তোমার চরিত |, 
র্ধলোকে গাইবেক সীতার উরিত ॥ অবতা* ন] হইতে হৈল তব গীত 
তিন খুড়া গ্রাবৌধেনশ্রবোধ ন'মানে। ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে । 
দুই বাপরেরে দিল রাম.বিছাঘানে 1 সর্ব" ছুঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ শুনে। 

রদ 
নি 
০ 

সপ 



উত্া্া 

আগ্ভ কবি বা্লাঁকি ষ্ঠ রামায়ণ ।' 
_শুদিলে »1পের ক্ষয় দুঃখ বিমোচন ॥ 
আপনি শ্রীরাম যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। 
পৃথিবাতে প্রগ্র হইঠ্ল গণনান। 
অনাথের নাথ তুমি নকলের গতি । 
পৃথিধা কাটিরা তুমি রাখিবৈ অখ্যাত ॥. 
তোমার ন্মরুণ প [পীর পাঁপনাহি থাকে । 

বিল হ হইলে' রাম জীনকীর খেকে |. 
ইন্দ্র আদি করিয়! দেবতা আর মি । 
তর সর্ষে রামায়ণ শুনে ভালবাসি ॥ * 
দেবগণ মুনিগিণ বসিয়া কৌহ্কে। 
অহাহাথে রামায়ধ শুন সর্বলোকে ॥ 
বাজ্জীকি কর্রিল'ঘেঅস্ুত নিরমাণ। , 
শুনুলে পাপের ক্ষত *্ছুঃখ অবসান ॥ 
এইরূপেগ্রক্গা শ্রধীধেন নানা ছলে । 
বলেন পৃথিব। ভীরামেরে হেনকালে ॥ 
শ্রীরাম, আমারে কোগ কথ অনুচিত] 

অনশ্য ভোগিতে হয় লল।টে লিখিত ॥ 

কেন দোষে মম কন্যা দিলে'বনবাস। 

বনবাসশদিয়া কেন আন শি ধাস ॥ 
আমার নিকটে কন্য/ত্িলেক না থকে। 
স্বনৃক্তি ধরিয়! তিনি ৫গালেন ভ্রিলোকে ॥ 
বিষ স্থানে হইলেন স্মুপনি কমলা । 
নাগলোকে, সাত] সধারিলা এক কল! ॥ 

মর্তেয আছে য় লোক গুজেন দেবতা । 
এক কন ত্জায় সে মঞ্চরিলা সীতা | * 

দৈবষে'গে নীতা সঞ্চীরিল৷ তিন লোকে । 
সীতার লাগিয়া রাম কেন বান্দ শেক ॥ 
এই লোকে সাত। সনে ন।ই দর্শঞচ। 
বৈকুষ্টেলম্মনীর সঙ্গে হবে সন্ভাবণ ॥ 

"সে সীতা স্পর্শিল যেবা হইলেক সতী । 
তাহার সমান নূহ লক্ষমী ভগবতী ॥ 
*অসতী ঘতেক নারী,করে অনাচার । 
সেই অনাচারে নষ্ট হয়ত সংসারু ॥* 

এপ্এত যদি পৃশ্থিবা রামেরে বলে ঘাণী। 
হেনকালে শরীর [মেরে প্রবোধেন মুনি 

ড় 

৫৪১ 

সতীর লাখিয়/ঃকেন করিছ রোদন 

ভাঁলমতে প্রভাতে গুনিহ রামায়ণ ॥ 
প্রন্ভাতে প্রভাতবঁত্য করি সমাপন । 

(বলিলেন শ্রীর। ম শুনিতে 'রামারণ॥ 
সঙ্গীত শুনিতে পি বদেন'স ভাঁয়। 
রামের তনয় ছুটি রাম রা ঠায় ॥ 

হাতে বাণ। করির। লা? 8 গর ।, 
"শুনি রা সকল লোক টি ত সভায় ॥ 

ঘজ্ত অবনাণে গীত ছিল অবশ্যে, । 

(গাইতে লাগিল গীতৃ,আহার বিশেন ॥ 

"| *কীলপুক্যনর সনে রামের দর্শন | ,+ 
সার ছাড়িয়া রাম করিবেন গমন. 

ছু্ববাসা আপিয়। দ্বারে রহিবেন কোপে 

লক্মমণেরে বর্ভিবেন সে শনির শাপে ॥ 
ঞই গত শুনি রাম ছুঠুখিত .অ অন্তরে | 

বিদার করেন সর্বলে?কে যজ্ৰপরে 

'বিপ্র সব তুষ্ট হৈণ শ্রীরামের দানৈ। 
ধশা হয়ে মুনগণ গেল শিজ স্থানে ॥ 
মেলা(শ কারম়া দেশে যার বিভামণ। 

থঞ্জান অগদ চলে লয়ে ক।পগণ ॥ 

বিদায় হইয়। চলে পৃথিশীন্ রাঁজ।। 
নাণ। ধনে আরাম করেন বে পুঙ্গা। 
জনণ রাজারে রাম কঙেন স্তনন | 
যঙ্ছের দক্ষি) দেশ বছ্ মুল্য ধন ॥ 

বাল্মাকি প্রভৃতি করি বত মহামুনি | 
নঞ্ স্থানে £গল সবে কর]! মেলাশি ॥ 
রদ্মা। আদ করি ঘতেক দেবছ্াণ 

মাঃ মত ভর ক] অপুব্ব বন ॥, 

এউ ভরাকাণ্ছে লন কুশে র ব্যাখ্যান। 

ঘুভিবাস গায় ? [তআসুত আনান ॥ 
পপ সস আসত 

সপ 

] 

্ট 

শান টিটি 

শরীর রামের খেদ। ৮ 

ভ্ীরাম দৈখেন। শূন্য সীতার বিহনেন 
,নেত্রনীর শ্রীর়ামের, রহে রাত্রি দিনে | 
পাত্র মিত্র মতা যে বিমাত্ব! সহোদর 
বিবাহ দরিতে রে বুঝায় বিস্তর ॥ 



এ সামা । রর 
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কত স্থানে আছে.কত রাজার কুমারী" , | * | মুগ পক্ষী জীব জন্ত মিনে খত পারে 

অনুমান করিছে দিবস বিভাবরী ॥ , | অন্য অন্ দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে ॥ 

শ্রীরাম বিবাহ করিবেন এঁ নিশ্চয় । . |.বসন ভূষণ আদ নানা বস্ত্র আনে | | 
না জানি কে ভাগ্যফতী রামপত্বী হয় ॥  রাখিল! সকল দ্রব্য রা বিছ্য্মানে ॥ , 
এই যুক্তি তারা'সবে করে লর্ববন্ষণ। লোমশ গর্ব রাজা সর্ববর্পোকে' জানে ।: 
বিবাহে বিমুখ কিন্তু শ্রীরায়ের মন ॥ দৌরাত্ম আমার প্লাজ্যে করে রান্তিদিনে ॥ 
সীত্বা শতা বল রাম করেন ক্রন্দন । | আঁপধি আনিয়া তার করহ বিধান । 
শীতা বিনা শ্রীরাের অন্য নহে মন ॥' "অথবা শ্ীরান তুমি পার্ঠাও নন্দন ॥ : 
শীতা সীন্রা,বলি রাম ভাঁকেন বিস্তর । | মামার সম্বাদ পায়ে রাম হরফিত ] 
সাতা৷ নাহি স্্রীরােরে কে দিবে উত্তর ॥ 'ডাক'দিয়া ভরতেরে কহেন ত্ৃরিত ॥ 
বর্ণ সীতা পামে রাম এক দৃষ্টে চ্ন। ,  শাত্রাজিৎ মাম! মোর কে.না তারে জানে ॥ 

' উত্তর না পায়ে ডার আরো" দুঃখ পান ॥ | পাঠাইছলন বার্তা এই দ্বিববর স্থানে ॥ . 

.জগন্তের নাথ রাম এমুন বিকল ।' , [তিন (কোটি গন্ধবর্ব বেড়ুই ছুর্জীয়।  « 
' তাহার ক্রন্দনে ৫ল।ক কাঁন্দল সকল ॥ | তার রাজ্য নিতে চাঞ্ে বড় পাই ভয় | 

। সীতাঁকে ভাঁবিরা রা ছাড়েন নিশ্বাসূ। ; ছুই পুত্র তোমার যে সমরে প্রখুর। . 
রচিল উত্তরকাণ্ড কৰি কৃতিবাস'॥ বিক্রমে'ছুর্জয় তারা দেহে ধনুদ্ধার ॥ 

সিরা গন্ধবর্ধ মারিয় ছুই পুজে কর রাজ । 
-. কেকয় দেশে ভব কর্তৃক ভিনকোটাগন্ধবর্ব বধ রাজ্য বনাইয়! যে পালহ হথে গ্রজী, ॥ 

কী 

ও শরীরামাদির ্ গুনের গাঁজ। গান্র্ব হু-অস্জু ছিল রামের প্রধান ॥ 
| ই দেই যে গান্ধর্ব অস্ত্র তারে দেন দন ॥ 
এগার হাজার ব্য লোকেরু'পালন । ছুই পুত্র লইয়া ভরত তথা যান। 

পুত্র মিত্র খে আছে আরে৷ প্র গাঁগণ ॥ | ধায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্ত পান ॥ 
চারি ভাইয়ের মা মুরে'ক।ল'অবসান। «৭ সসৈন্য ভরত ধাঁন » মাতুলের ঘরে। 
ভাগু'র বিলাম্ম রাম করে নানা,দান ॥ 'হিল সামন্ত সৈম্থা বাটি বাহিরে ॥ 
ঞদৌশল্যা কৈকেরী আর নুমিত্র। সুন্দরী । | ভাগি গনেয় দেখিয়া শ্হিয শত্র/জিৎ | 
দশরথ নৃপতির, প্রিয় সহচরী ॥। .! জেজন করিয়। দৌছে বমিল সৃহিত ॥ 
ক্রমে মরিলেম আর সাত শত রা ণু।' এইরূপে প্রভাত হুইল খিভাবরী । ' 
নিলালয়ে অ! িলেন ক্রমে দগুপাণি |. | তিন ক্লোটি শন্ধর্ব আইল ত্বর। করি॥ 
সথরপুরে কেলি'করে চড়ি দিব্য রে ॥ , 1 চারিভিনত মারে শেল জাঠি যে-ঝুকড়া ॥ 
দ্শরথ তৃপ্তির সঙ্গে নানা মতে অস্ত্র বিদ্ধে পড়ে ভরতের হাতী ঘোড়া ॥ 

' যার পুঁজ ভগবান রা মহানতি। রা সাত দিন যুদ্ধ হৈল কারে নাহি জয়"। 
স্বগে” বাঁস ভাহার কেঁকরে অব্যাহতি,॥ ; দেখিয়া অময়গণে লাগিল ঘিম্ময় ॥ 

পাত্র মিত্র সহ দ্বাম আছেন'রাজবার্্যে | '! গন্ধবব্ব ন মারা যায় অতি ভয়ঙ্কর | 
"কেকয়* দেশের দিভ আইল «সে' রাজ্যে ॥ ; ভরত গন্ধর্কর অস্ত্র ছাড়েন সত্বর & ** 
দধি ছুপ্ধ'আঁর মধু কললী কলদী। এক বাণে জন্মিল গন্ধব্'তিন ৫কাটি। 
সংনদশ্ অমৃত তুল্য আনে,বাণি রাশি'॥ ; ছয় কোটি গন্ধ লাগিল কাটাকাটি ॥ 



উত্তপাকাণ্ড 

সহজে গন্ধবর্ব জাতি বড়ই দুর্নীত! " 
তাহীতে অধিক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত ॥ 
ছয় কোটি গন্ধর্বরব উঠিল মে 
্রন্ধবর্ব অক্ক্রেতে হয়, গরন্ধর্ববসংহার 
ন্র্বব মারিয়া বসাইল দৈশ রর 
দুই পুত ভরত করিল অভিয্রেক | 
পুক্ষরে্ জন্য রাঁম দিলেন সেই পুরী । 
পুক্কর দেশের সেক্ুক্ষর অধিকারী ॥ 
দ্বাদশ বংসর বদাইয়! সেই পুরী । 
আইলেন শ্রিভরত অযোধ্যানগরী*॥ 
'মহাহলাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ। 
শুনিয়া গন্বর্ব বর্ধ হরধিত্ত মন ॥ * 
শীরাম বলেন যোগ্য ভরত কুমার । 
ছুই ভা ভাইপোঁয়ে দেন রাজ্য অলঙ্কার ॥ , 
চত্কেতু অঙ্গ এ সুই সহোদর । 
রামের আজ্ঞায় দোহে হৈল দুধ ॥ 
অঙ্গদ:প। ইল মল্লদ্েশ অধিকার । 
অশ্বদেশ অধিপতি চত্দ্রকেতু আর ॥ 
লক্ষমণের দুই পুত্র হইলেক রাজা! 
রাজ্য ক্ুসাইয়। পালে বিধিমতে প্রজা ॥ 
শত্রত্থের ছুই পুভ্র পরম স্থন্র | 
শত্রঘাতী স্ুবাহু এ ছুঁই সহোদর ॥ 
চাঁরি ভায়ের অক্ট পুক্র হৈল মহামতি । 
শক্রস্বের দুই পুক্ত মধুরাধিপতি ॥ 
লব'কুশ পাইলেন অযোধ্যা নন্দীত্রা্। 
অব্ট জনে তু রাজ্য শদলেন শ্রীরাম ॥ . 
পরগাধ্ হুজার বর্ষ রাঁমের পালনে । 
গতু-মিত্র আদি স্থখে আছে অবধবজ্নে ॥ 

কত্তিবাঁস কবিত্ব অম্বতে অ। [মোদিত্ু তত | 

গাইল উত্তরকাণ্ড রামের চরিত ॥ 

অযোধ্যায় কালপুরষের আগমন ও 

লঙ্মুণ বঙ্জন। 

পরে কানুপুরুষ সে, সংসীররিণাশী। 
অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়া সন্গ্যাসী ॥. 

৫ 

সভাতৈ বসিয়] রাম ভুয়ারী লক্ষণ । 
বীতিমত বসিয়াছে পাত্র মিত্রগণ ॥ 
হেনকালে আি.কালপুরুষবলিল । 
আমি দূত ব্রহ্গ।র ঘে তুঙ্গ। পাঠাইল ॥ 
লক্ষ্মণ রামের*কাঁছে কর নিবেদন । 

তাহার সহিত. আঁছে কখোপকথন্ ॥ 
জ্রীরামের কাছে গিয়! লঙ্ষমণ চুম্্রমে |. 

5 যোভ্হাত করিয়! জানান ্ বীরামে ॥ 

'| আইল ত্রচ্মার দূত দাঁরে আচদ্িতে। 
* *. আজ্ঞা কর রবুনাথ উচিত আনিতে ॥ 

আরাম বলেন আন "কি পুরস্কার ॥ 
কি হের আইল দূত জানি. সমাান্র ॥* 
পাইয়া র$মের আভ্তা লম্মমণ সত্বর |. 
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর ॥ 
পাছ্য অর্ধ্য দিয়/ঞরাম এদলেন আমন । 

ঘোড়ছান্তে জিজ্ঞাসেন্ধুহ গ্রয়েেজন 
, দে কালপুরুষ ,বলে শুনহ বচন রি 
[ যে কথা কহিব পণছে শুনে, অন্য জন ॥ 
এসময়ে থে রা হেথা আগমন | 

ব্রহ্মার বচনে তরে ঘরিবে বর্জন ॥ 
এই অত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন ।' 
দ্র রক্ষা হত তবে রাখ এক জন ॥ 

1 শীরাম বলেন শুন প্রাণের লন্মমণ। 
, সাবধানে থাক না আইসে কোন জন ॥ 

এই শ্লত্য করিলাম দৃতির গ্মেচরে | 

সাবধানে লম্ববণ রাইবা তুমি,.ঘরে ॥ 
বিধাতার নিধরন্ধ বে না খার খণ্ডন । 

5৩ 

ষ্ঠ 

অধিক কি কাহর যেদ্বার পানে চার । . 
তাহাকে ত্যজিব আমি জানিহ নিশ্চয় ॥ 

কালপুরুমের সঙ্গে হয় সম্তাযণন " ॥ 
সে কালপুরুষ বন্নে পরিচয় করি।, 
মর্ত্যেতে ঘরহিলে -শুন্ বৈকুষটনগ্ুী॥ 
সংসারের লেক নাশি মোর দুতে আঁনে। 
তোমারে লইতে আমি আইন আপনে ॥ 
্রঙ্গাপ্ধ বছন*রাম কর, অবধান । 
সংসার ছাড়িখা.তুমি চল ণিজ স্থান ॥ 



সস 

৫8৪ 

এগার হাজার বর্ষ অত্তার রুরি। 

রহিবার যোগ্য নহে মর্ভ্যের ভিতর । 
আমারে কি'আজ্জাদ্রাম, বলহ সহ্বর ॥ 

শ্রীরাম ঝ,লন যম যে রুহ এ্রখন | 
লংনার ছাড়ির। আমি করিব গগন ॥. 
দেবের নিপ্ুন্ধ আছে না য য়খণ্ডন। 
ব্রহ্মার মায়াতে হর্ববাপার আগমন ॥, 

, সভা করি ঘারে বাসয়াঁছেন লম্মবণ 
মুনি বলে গ্রি়া করি রাম সম্ভাষণ | 
লব্বন্বণ রুলেন কুপা কর দাস বলে। 
্রহ্মার দ্ুতের সুনে আছেন বিরলে ॥ 

এথে কম্ম সাবিবে কার রাম সম্ভাষণ । 
আজ্ঞ! কর কার-আমি সেই প্রয়োজন: ॥ 
কাপল ছুর্বকাসা মুনি্লক্ষনণের প্রতি । 
লম্মমণের পানে চাহে.কহে কোপমনি ॥ 
লগ্ষমণ'২'মার শাপে কার বাপে তরি। 
“খাপ দিয়া পোড়।ইব অয্লোধ্যানগরা ॥ 
যত, প্াজাখগ আজি করিব মংহার | 
পোড়। ই অযোধ্য। করিব ছারখার । 
বালক বনিত। বৃদ্ধ আজ করি ধ্বংস। 
দশরথ ভূপতিরে কাঁরব নির্ববংশ ॥ 
দেখিয়া মুর কোপ লক্ষণের ত্রাস। 
ভাবেন আমার লাগি হয় সববনাশ ॥ 
বুঝ রাম করিবেন আমারে "বজ্জন,। 
এড়াইতে নারি আমি ললাটে লিখন ॥ 
বর্জন মরণ ছুই একই প্রকার ।. 
আম। হেতু বংশ কেন হইবে অংহার ॥ 
আমারে বাঁচ্জলে-আমি মার এক জন। 
শিতুবংশ নশ্টকরি কিসের কারণ ॥ 

_ পুব্ব কথা লক্মমণের পড়িলেক মনে? 
এ বঙ্জণ খুয়ান্্র কহিল-মতপোবনে ॥ 
কালপুক্ষষের সঙ্গে রামের হধথন ॥ 

ঘুনিকে,লইয়া তথা গেলেন লক্ষণ 
কালপুক্ধেরে রাম করিয়া বিদায়। 
প্রণাম করেন রশি মুনি দুববীসাঁয় ॥ , 

ধা মায়ণ। 

'ভুলিয়। রহিল প্রভু যেমন সংসারী ॥ ৃ 

শখ 

টিটি টিন 

ঠী, 
রুহ রে হি কি রি রে টি 

বিনয়ে বলেন রাম ্রোন প্লুয়ে'জন । 
দুবব সা বলেন চাহি উচিত ভোষ্জন ॥ 
এক বষ (করিয়াছি আমি অনাহার। 
“দেহ 'অন্ন ব্যঞ্জন' যে অন্ধৃত সস ॥ 
দুর্বাসার কথাতে রামের ছেল হাস রি 

+ এক বর্ধ কেমনে*করিয়াছ উপবাশা 
ূ শ্ীরমি বলেন মুনি এ নহে কারণ। 

' অনুমানে বুনি যে মজিঙ্প পুরীজেন ॥ 
ূ ভোজন দিলেন রাম অম্থত, সুসার। 

'োজম করিয়! মুনি গেল নিজ দূর, | 
শ্রীরাম বলেন মুনি পাড়িল প্রমার্দ। . 
কেমনে বর্ছিব ভাই করেন বিষাদ ॥ 
কালপুরুষের সঙ্গে আলাপ:বখন। 
দুর্বধাসার মঙ্গে গেল লক্মনণ তখন ॥ 

ৃ ' ত্য যদি লঙ্ঘি তবে ব্যর্থ জীবুন। 
1 সত্য পালি-যাদ হয় লক্ষ্মণ বর্ডান ॥ 
; লঙ্গমণ বর্িিতে রাম অত্যন্ত বিকল্প । 
| বশিষ্ঠ নারদ আদি ডাকেন লকল ॥ 
ৃ 
ূ 
| 

রর 

স্ 

| কেমনে করেন রাম সত্যের পালন । 
( সভামধ্যে আরাম কুহেন বিবরণ ॥,- 
আরাম বলেন সীতা আর রাজ্য ধন । 

] ইহার অধিক মোর ভাই বে লক্ষণ ॥ 
সকলি ত্যজিতে পারি জানকী স্থন্দরা । 
| লক্ষমণ বিহনে আনি রহিতে না পারি। 

মুনিরা, বলিছে রাম,কি ভাবিছ মনে । 
সতা যদি পাল তবে বর্জহ ইমণে.॥ 
বদি সত্য লঞ্ব হয় ব্যর্থ এজাবন। 
লক্ষ্মণ বর্ভয়াকর মত্যের পালন ॥. 
সত্য হেতু তব পিত। তোম পুত্র বর্ছে 
সত্য পালি মরিয়া গেলেন ব্বর্গ রাজ্যে ॥ 

 ছত্রদণ্ড ধর তুমি হৈল অধিবাস। 
পিভৃমত্য পাণিতে যে গেন্সে বনবাস ॥ 

অগ্নিশুদ্ধ এড় তুমি পরম সুন্দরী । 
সীত। এডি রাঁজ্য এড় হয়ে ব্রহ্মচারী ॥ 
এ সব বর্জিতে রাম না কর মন্ত্রণ! | 
লক্ষমণে বজ্জিতে কেন এত আলোচন। ॥ 
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'হেনকীলে রামেক, বলেন লক্ষমণ'।' 
আঁমারেঃবর্জিয়া কর সত্যের পালন ॥ 
যদি সত্য লঙ্ঘ তবে বড় অন্জাচার । 

তুস্তি সত্য শঁড্িলে মীজিবে এ সংসার । 
যত কিছু আজি,রাম আমার কারণ । 
ততোমার যে মায়! বুঝিবেক কোন জুন ॥ 
স্ঃসার ছাঁড়িলে রাম ঘুচে মায়ামোহণ। 

ছুই ভাই কোলাকুলি চক্ষে পঁড়ে লোহ ॥ . 
সায় বলেন সবে বঞ্জিনু লক্ষবণ,। 

পন্নঘণ পশ্চাতে আমি করিবগমন॥ 
শুনি সর্ববলোকের্ চক্ষেতে পড়ে পানী। 
চলিল লক্ষাণ বীর করিয়। মেলানি ॥ 

এন্ড়ন হাতের 'বেব্্-গাত্র আনভরণ। , 
রামে প্রদক্ষিণ করিঙ্গেন শ্রীলক্ষমণ ॥ 
বঙ্গিলেন শ্ীবশিষ্ঠ মারদচরণ । 
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ ॥ 
ভরতের*্পদদ্বয় কম্টেন বন্দন | 
ভরত কান্জর অতি করেন ক্রন্দন ॥ 
গ্রজ। সমুহের প্রতি বলেন ন্রক্ষমণ | 
সম্প্রীন্তিতে বিদায় করুহ প্রজাগণ ॥ 

" প্রজাগণ বল শুন ঠাকুর লক্ষণ । 
তোম। বিন! কেমনে*ধরিল এ জীবন ॥ 
লক্ষণ রামের পদে করন প্রণতি | 
জন্মে থাকে যেন "ভক্তি তোমা প্রতি ॥ 
লক্ষণের ব রাম হঞ্ম্মা কাতর ।* 

« অচে পু নাহিজ্ক উত্তর ॥ রর 

পাত্রসিদ্তুঞ্্রতি বীর করিয়া মেল।নি | 
চাঙ্য়িএ,সবার প্রানে চক্ষে পড়ে পান ॥ 
রাঁজ্যখ্ড আদি করি মহ সর্ববজনু |% 
সরষু নটর তীরে করিল.গমন। 
»প্রার্ঘন' করেন তারে করিয়! গ্রাণাম । 
আশাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রীর।ম ॥ 
*সরযূর আত বহে তি খরশান । 
লক্ষণ নামিয়া আোতে ত্যন্তিলেন প্রাণ ॥ 

এনরদেহ পরিহরি গেলেন গোলক « 

অযোধ্যানগরে যে বাঁড়িল যহাশোক ॥. 

(১৬৯0 
1 পাত্র সির 

স্বহাকার রোর্দন উঠিল, চতুদ্দিক। | 
বিলাপ করেন রীম বর্ণিতে অধিক ॥ 
আমারে ছাড়িয়া গল! কোথায় লক্ষ্মণ । 
তোমা বিনা বিষুল্ ন] ধর্ণথিব জীবন ॥ 

৷ সীতা বর্জিলাঈ আঁমি লোক অপবাদে । , 
*০তাীম।-বঙ্গিিলাঁম' ভাঁই তকোন অপরাধে, ॥ | 

লিক্ষমণ বও দিনে মোর মিথ্যা এ সংসার ॥ 
1 লক্ষন সমান ভাই নাণ্পাইব গার ॥ 
| লক্ষমণ বিহনে আমি থাকি কি কুলে । 

'যে জলে নায়িল ভাই নামিব গে জলে ॥ 
'থে দর্েলগমণ গেল উত্তরা সে. দ্ধ ৮ 
লক্গনণ বিহনে শ্রাণ রাখাই রন'বিকৃ ॥ 
করিল বিস্তর সেবা হইয়। সদয় । 
তোমা বর্জিলাম আহি হয়! নিয় ॥ 
লম্মমণুরে মরণে কাতর্ু-প্রাণ আতি। 
ছত্রদণ্ড ধরিতৈ ন] চান নসপাত 

ভরতে করিতে রাজ) শীরামের শীতি। 

ভরত কহেন কিছু ভ্রীরার্মের গতি ॥ . 
এতকাল নানা স্্ঝ করিলাম রাম) "" 
তব সঙ্গে যাইতে এখন মনক্ষাম ॥ 

ভরতের কথ। "নি রামের. উদীস | 

৷ হেট মাথ। করি. রাম স্ছাডেন নিশ্বাস 1 
গ্রাম বলেন শুন আমার উত্তর | 

' শক্রদ্থে আনিতে দূত পাঠাও সঈত্বর ॥ 
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা। 
তিন দিবমেন্তত তাল নগর ১থুর] ॥ 
ভ্রুঘের শঁ। ই" ত কহে কানে কানে 

ৰ রর মল €লা ক” 'ভীরাঞ্নোরু সনে। 

ভরতাদি করিয়া ধতেক পুর্ন ।, , 
রানের সঙ্গে ন্বগেক্িরি রল গমন ॥ 
রামের ঘর্তদানে ছাড়ে নরন্মমণ শরীর”. .* 

( লক্ষন ঠ বর্জনে র!ুম হলেন অস্থি ॥ 
৷ মহারাজ শত্রঘন না ভাবিহ মনে। * 

সত্বরে চলহ ভুমি রাম সম্ভাষণ এ+ 

এত শুনি শক্রত্র করেন হেট মাথা? 

আঁনুয়ধপকহেন সব কথা ॥ 
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স্থবাহু পুজেরে করেন মণুরধয় রাজা | 
সাবধানে পালিতে কহেন সব প্রজা ॥ 
দুই পুজ প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ । 
অবোধ্যায় যাত্রা করিলেন শক্রঘন ॥ 
তিন দিবসেতে “আসি অঁযোধ্যানগরী। 
প্রণাম করেন ্ররামের পদে ধরি ॥ 
শক্রর়ে দেখিয়। রাম হরধিত মন । 
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শক্রঘন ॥ 
তোমার চরণ. বিনা আর নাহি গতি । 

স্রণবসে যাব প্রত, তবে মার মং হৃতি॥ 

ষ্ঠ 

যোফুহত্ড পীরামেরে কহে সর্বব্টেকে |: 
তোমার প্রসংদে রাম স্বর্গে যাঁর হখে ॥ 

'তোগ্বার মরণে প্রভূ সবার মরণ? 
' ভোমার জীবনে" মু সবার জীবন ॥ 

ওনিয়। শ্রীরাম কর্ন অঙ্গীকার |, 
আমন গহিতে চল ধাঞ্ছ। থ!কে যার ॥ 
জীবনের আশি ছাঁড়ি সবার এ আশ। 
প্ীরামের সঙ্গে গিয়া করে :ন্বর্থবাস ॥ 
তিন কৌঁটি রক্ষসেঞ্আইল বিভীমণ । 
হৃত্রীব অঙ্গদ এল সহ কপিগণ ॥ 
নল নাল আইল:সে মন্ত্রী ানুবান। 
গহেক্্র দেবেন্দ্র এল বীর হনুমান ॥ 

আর যত লোক ছিল অযোব্যানগরে ৷ 
বত যতণলৌক ছিল পৃথিবী ভিতরে ॥ 
রা পুরুষ এল সবে অযোধ্যনগরে | 
বাল বৃদ্ধ আদি কেহ নাহি রহে ঘরে। 

.র[ষের, নিকটে এল সবে শুত্রগত্তি । . 
যোড়হাতি করি, সবে রংমে:করে স্তরতি ॥ 
“কতবার দেখিলাম দেব ভ্রাংলাচন। 
কত শত দেখিলাম, বিদ্ধ ঝষিগণ ৰ 

গন্ধর্কের গীত শুনিলাঁম মনোহুর।' 
' বিদ্যাধরী 'ৃত্য,করে দেখিলাম বিস্তরু॥ 
, তোবার বিহন্ে রাম থাকি কেনি'হুখে 

তোমান্ধ পাছেতে মোর! 'যাঁব, স্বর্গলোকে, 
পৃথিবীর যত যত লোক'যোড় কুরে হাঁত। 
একে একে সবারে বলেন রুনা । 

এ 

মামুয়ণ 

,* | শ্রীরাম ধলেন শুন রাঁড। বিভীনণ । 
' | মম সঙ্গে নহে তব ব্বর্গেতে গমন ॥; 

সুইয়! লঙ্কার রখ থাক চারিধুগে। 
আর কিছু না" বলহ,আজি মের আগে ॥ 
শুর বলি তোমারে বে পৰ্ননন্দন |. 
'মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গন ॥ 

যান আমার নাম থান্সিবে মংমারে 1 
চন্দ্র মূর্্য ঘতকাঁল জগতে প্রসীরে ॥ 
অব থক তুমি হইয়া অমর | ' , 
তোঁগার প্রসাঁদে ঘুগ্ত হয় চরাচর | 
ইন্ম্ণান বলে নাহি চাহি ন্গবাম় | 
তোনাধ যে গুণ শুনি এই' অভিলাষ |. 
প্রীরাম তোমার নাঁম হইবে মেখানে 
যা স্শ্থির থার্থিব রাত্রি দিনে ॥.. 
হন্ প্রতি বলেন জ্রীকর্মলঞ্লোচন ৭ 
টা আঁমি এক দেহ করিব! গণন ॥ 

ূ ভ্ত কপি তুমি পরম সস্থির।' 
ৃ যেই তুমি সেই আমি ম একই শরীর ॥ 

্রচ্মার বরেতে চারি যুগে চিরজানী। 
আমার বদলে তুম পাপহ্ পুথিবা ? 
শুন বলি ম হাজান মনু জান্কুবান | 

চারি র ঘুগে অম্ন তুমি শ্হ্গার নি ॥ 

আঁরবার হউক তৌঁমার প্রথম যৌবন | 
| তোমায়ে জিমিতে না ৮ কে শি ॥ 
| আরখার আমি যদি হই অবৃত 

৫তাঁম।র সঙ্গে দেখা তবে।হ ্ ্ব জী ! 
আঁর যত মনুষ্য আস্বক মোর ৮01 
স্বর্গব'সে যাইতে যাহার থাঁকে মনে ॥ 
দিলেনধ্্রাম লব কুশে ছত্রদণ্ড,। 

( হাতে হাতে সমর্পেণ ঘত রাজ্যখঞ ॥ 
হনুমানি জাম্বুবান মহেন্দ্র বানর । 
লব কুশের সনে দেন করিয়৷ দোসর ॥ 
বিভীষণে আনি রাম করেন সমর্পণ | 

| লব কুঁশে রাঙা করি করেন গমন | 

| হন 
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চর সক ২১ পাটি ও ও শীষ্প সি চা 

শী ভর গু শকদ্থের র্মারোহদ | ূ রাস ভরত ছার জন শক্ত | 
। নিলি হইলেন এক-দেহ নারায়ণ ॥ 

নু নর কনিয়। রাম ছাড়েন সং অসার | * | সীঁতদেবা মাইলৈন শীামের পাশে। 
রম গেলে" বিবাহ অন্ধক্'র ॥ | ল নখীদপা হইলেন সাত! অবশেষে ॥ 
অবোধ্য। খাবি রাম করেন গান । বৈকুষের নাখ যদি এন ভগব।ন। 
ধশিঠ নীরদ অদুদ সঙ্গে খুনিগঞ্ছ॥ ০ £ *| ব্রচ্মণরে ডাঞিা। কিছুঃকছেন বিবান ॥... 
্ববূত সন্্ামী চাঁণল সারি সানি আমার সহিত যত আ+পিয়[ছে*প্রধণী ।. 

গু 

-স্জ পপ প্পিস্পশ শিপ পাশা শি 

্রাঙ্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্থা শৃদ্র বং ঢারি ॥ এ) কোঁথ!য় থাকিবে তঞ্স। কিছু সই নাজানি॥ 
হাতে হ।উ করিয়া চলিল খোঁভা,কানাএ, | বিরিঞি বেন শুন রাজীনলো্ন। 
ভরা 'র'লঙ্গে যায় না মনল যানা | * সন্ভান াগেতে সপ ঝিরেছি ঈ্হাজন ॥ 
স্থাবর জঙ্গুম চলে শ্রীরায়ের সনে । ১১ টি আসিয়] রহিবেপ্সববজূরী | * 

' খ্র্ছ্ছে পক্ষী নাদ্রহে না পশু রহেণ্বনে ॥ 
ভুত প্রেত, শিশ।চ*চলিল লস্তদীলে্ঠ। 

হন্নিম হ্হয়। নব যঘক্মি উত্ত ভর ঘুখে ॥ * 

বাঞ্ছ৷ করে বেঁখানে থানিক্লে দ্েবগণ ॥ 
যেটু জম রামায়ণ,করিবে শ্রবণ । এ 
পরলোকে এই স্বাদে কাঁিবে গমন | * 

পি পপ শা পিসি শীত শশী পিসী শা শত পাপী শীত শীত রীঁজ্যখ [& সবঞ্ূগ?ী হিম। লয় পর্বতে |  ভল্ভঅনুন্ধপ স্বগ তুঁ্নক একার । 

এক চাপে যায় লোক ছয় যাসের পথে ॥ 1 গোবিন্দ ভাবিয়া লৌক পায়তে। 9িঠার ॥ 
: সংযর ছাড়িয়। রা ধায় লক্ষ লক্ষ 
শগুংনক, চা লি ০ অন্ডএপুর গস ॥ 

*চলিল নুগ্রাব ধজ। জীরাটের গিত | ৰ 
ছত্রিশিকোটি সেন।পতি চঙ্জিন ত্বরত ॥ | 
ব্রঙ্গা আনিলেক ব্থপ্।নকে লইতে । | 
চি আিবেন-প্রভু রথ মহিতে ॥ * | 

. তিন কোটি রথ এন, দেবলো। কে দেখে।  অ 

| 

রঃ 
] 

গীরামের ভক্ত যে, পাইল স্বদবিস। 
| ই দেখি 'বঙ্গার মনেতে হৈল ভাস ॥ 
| চতুধুখ চতুশখ্বুঞ্খে করিছেন স্ততি। 

| তামা দরশনে নাথ পাই অন্যাহতি || 
আগণস পুন নষ্যভ সীমাঞ্না বেদান্ত । 

তে'যার অহিমা [ক] কে পাইবে অন্ত 

আমা হেন কোট ব্রঙ্গ। নাহি পায় সাসা,। 
এমনি তুকন্ত ভুমি অনন্ত মহিমঠ॥ ১ 
পুণা বৃদ্ধি হয় যার করিলে ম্মরণ। 
পাপী ঃ মুক্ত হয়ে শুনলে রাগ য়ণ ॥ * 

চোরি ওবদ সস নামে যত ফন হ্থা। 

আকাশ ঘি রখ রাহে ও ০০৭ । - 

বূনাথ সাতে রাহে ॥ 25 
পুরুব বে সরবৃন জলে | 

গঙ্গ এড়ি রধুনাথ সরবুতে উলে & " | রাসবামে তার কাটি গু ছলেনদর ॥ 
সরবুর,ঞআতি বহে অতি এড “রামন্।গ [ম লহীতে মেকরে আয ভলাল। » 
আত নামি তিম্ ভাই ত্যজিলেন প্রাণ | সাব ঠা টপ মুভ্তব্র বৈকুঝে করে কাঁস। 
স্বগেতে ছুন্দুতি বাজে পুষ্ টা | অপুণ্র শুণিলে শেক পায় পুতন্তি। 

সরযূতে তিন*ভাই ত্যজেন জীবন । সঞ্তকাণ্ড শুনিলে অঙ্বনেধেরপ্কিল |, * 
, নরনদেহ ছাড়িয়া গেলেন ভিন জন। মণ্কশ্ও রামায়ণ অন্বুম্তের থণ্ড।, 

৪ জীবিষুং া দেন দরশনপা। "1 এতুদূরে সীণ্ত হইল সপ্তকও |. 

৮... * *সপ্ুকাঁড রামায়ণ পূর্ণ | 
কাধ (রর. আস মা সপ শেপ শপ পাশ শা পাশা শাস্পাীসপাশপ্পাশিসপী ১ ৯৪৪ 

'কলকাত,৮৮১ নং অুহরীটো5। হট, নিউ উমিনাজ। সে স রতিমুন্লাল মা দার! সুদ্রত। 



শপ এন, নু 












